
 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2551 งบกําไรขาดทนุรวม  สําหรับแตละงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม  

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 ของบริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และ ไดสอบ

ทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2551 งบกําไรขาดทนุ  สําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

และ 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับ แตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2551 และ 2550 เฉพาะกิจการ ของบริษัท  ชูไก จาํกัด (มหาชน)  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ

ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทาน

ของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห

เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจา

จึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 50 ของบรษิทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) 

และบรษิทัยอย และงบการเงนิเฉพาะ กิจการของบริษัท  ชูไก จาํกัด (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ  2551 งบดลุรวมของ

บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบดลุเฉพาะกิจการของบรษิทั ชูไก จาํกัด (มหาชน)  ณ 

วันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิได

ใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น  

 

                             (นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)  

      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917  

 

บรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ จาํกัด 

กรงุเทพฯ 1 สิงหาคม 2551

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหวางกาลและรายงานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บรษิทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอย 

ไตรมาสที่ 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
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(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 109,500                14,660                  83,462                  880                       

เงินลงทุนชั่วคราว 120                       119                       -                        -                        

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 6 90,862                  75,597                  43,495                  39,809                  

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ - สุทธิ 7 1,020                    1,218                    1,020                    1,218                    

ลูกหนี้จากการจําหนายสินทรัพย 5 -                        9,000                    -                        -                        

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 9 -                        -                        -                        -                        

รายไดคางรับ - สุทธิ 5 5,254                    21,293                  11                         -                        

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                        -                        3,800                    -                        

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 107,209                122,236                109,789                124,008                

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 24,727                  31,975                  13,964                  20,099                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 338,692                276,098                255,541                186,014                

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                        -                        174,991                174,991                

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 10 2,772                    6,061                    250                       -                        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 1,332,245             1,346,150             890,656                873,955                

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 2,500                    2,067                    -                        -                        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5 36,152                  21,211                  16,251                  8,395                    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,373,669             1,375,489             1,082,148             1,057,341             

รวมสินทรัพย 1,712,361             1,651,587             1,337,689             1,243,355             

งบดุล

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย
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(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 9,260                    104,649                8,058                    102,331                

เจาหนี้การคา 5 23,717                  25,279                  176,048                94,112                  

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 238,879                230,233                144,303                147,213                

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 15 60,111                  60,111                  -                        -                        

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 481                       10,854                  32,754                  36,002                  

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 13 -                        8,953                    -                        -                        

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 5 2,529                    2,336                    9,429                    2,336                    

คาใชจายคางจาย 5 29,336                  34,145                  7,445                    13,683                  

ภาษีเงินไดคางจาย -                        1,163                    -                        -                        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26,424                  19,570                  5,348                    7,719                    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 390,737                497,293                383,385                403,396                

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว 14 379,180                444,343                197,087                333,039                

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 10,190                  12,383                  313                       392                       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 389,370                456,726                197,400                333,431                

รวมหนี้สิน 780,107                954,019                580,785                736,827                

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550
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(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 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 ในป 2551 

และ 350,000,000 หุน ในป 2550 มูลคาหุละ 1 บาท  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 17 226,873                251,741                90,719                  99,897                  

รวมสวนของผูถือหุน 932,254                697,568                756,904                506,528                

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,712,361             1,651,587             1,337,689             1,243,355             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุน)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5

รายไดจากการขาย 150,145                118,450                146,097                123,776                

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 90,041                  104,059                26,931                  29,114                  

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 240,186                222,509                173,028                152,890                

ตนทุนขายและการใหบริการ 5

ตนทุนขาย (89,472) (47,056) (107,132) (97,196)

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง (91,928) (81,637) (22,311) (19,203)

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (181,400) (128,693) (129,443) (116,399)

กําไรขั้นตน 58,786                  93,816                  43,585                  36,491                  

คาใชจายในการขายและบริหาร 5 (33,794) (35,199) (24,826) (21,056)

กําไรจากการขายและการใหบริการ 24,992                  58,617                  18,759                  15,435                  

รายไดอื่น  5 11,189 5,750 5,944 6,282

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 36,181                  64,367                  24,703                  21,717                  

ดอกเบี้ยจาย 5 (21,389) (18,221) (10,233) (11,734)

ภาษีเงินได 728 (5,098) (1,037) (1,682)

กําไรสุทธิ 15,520                  41,048                  13,433                  8,301                    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3 0.03                      0.12                      0.03                      0.02                      

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 450,000,000         350,000,000         450,000,000         350,000,000         

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุน)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5

รายไดจากการขาย 230,130                163,873                248,795                170,411                

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 188,136                251,700                51,876                  59,251                  

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 418,266                415,573                300,671                229,662                

ตนทุนขายและการใหบริการ 5

ตนทุนขาย (122,631) (63,215) (191,848) (129,700)

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง (175,062) (183,873) (39,776) (40,638)

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (297,693) (247,088) (231,624) (170,338)

กําไรขั้นตน 120,573                168,485                69,047                  59,324                  

คาใชจายในการขายและบริหาร 5 (69,688) (64,558) (40,956) (35,137)

กําไรจากการขายและการใหบริการ 50,885                  103,927                28,091                  24,187                  

รายไดอื่น  5 14,156                  10,451                  10,580                  11,458                  

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                        -                        20,999                  -                        

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 65,041                  114,378                59,670                  35,645                  

ดอกเบี้ยจาย 5 (40,560) (37,012) (22,811) (24,058)

ภาษีเงินได (4,349) (12,830) (1,037) (1,682)

กําไรสุทธิ 20,132                  64,536                  35,822                  9,905                    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 3 0.05                      0.18                      0.08                      0.03                      

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 429,670,330         350,000,000         429,670,330         350,000,000         

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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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 -                        -                        -                                                  -                        20,132                  20,132                  

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

เงินปนผลจาย 17 -                        -                        -                                                  -                        (45,000)                 (45,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 450,000                209,554                39,196                                             6,631                    226,873                932,254                

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

กําไรสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        64,536                  64,536                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 350,000                50,000                  39,196                                             6,168                    237,919                683,283                

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 -                             -                             -                             35,822                       35,822                       

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

เงินปนผลจาย 17 -                             -                             -                             (45,000)                      (45,000)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 450,000                     209,554                     6,631                         90,719                       756,904                     

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

กําไรสุทธิ -                             -                             -                             9,905                         9,905                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 350,000                     50,000                       6,168                         101,000                     507,168                     

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรสุทธิ 20,132               64,536               35,822               9,905                 

ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 121,681              110,735              36,469               29,985               

ดอกเบี้ยรับ (198)                   (271)                   (116)                   (125)                   

ดอกเบี้ยจาย 40,560               37,012               22,811               24,058               

หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,956                 750                    -                     -                     

หนี้สูญไดรับคืน (6,340)                (1,007)                -                     -                     

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 2,869                 6,233                 2,869                 6,233                 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (1,393)                (1,053)                (155)                   (9)                       

ประมาณการหนี้สิน 132                    -                     -                     -                     

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 158                    (591)                   158                    (591)                   

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                     (20,999)              -                     

ภาษีเงินได 4,349                 12,830               1,037                 1,682                 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 183,906              229,174              77,896               71,138               

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสินดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (21,371)              (17,668)              (3,686)                7,123                 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 199                    (279)                   199                    (279)                   

รายไดคางรับ 16,038               9,668                 -                     (1,033)                

สินคาคงเหลือ 134,638              20,226               11,350               14,549               

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,270                 10,205               6,135                 2,484                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (9,560)                (2,212)                (6,595)                109                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2551 2550 2551 2550

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา (1,563)                (19,324)              81,936               33,970               

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 193                    8,533                 7,093                 (1,068)                

คาใชจายคางจาย (6,299)                (5,788)                (5,631)                273                    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,354                 1,586                 (2,371)                (1,018)                

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (2,193)                547                    (79)                     33                      

รับเงินคืนคาภาษี 5,401                 -                     -                     -                     

จายภาษีเงินได (14,844)              (19,169)              (2,299)                (3,927)                

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 296,169              215,499              163,948              122,354              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

ดอกเบี้ยรับ 198                    271                    106                    125                    

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                     20,999               -                     

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (1)                       (2)                       -                     -                     

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง -                     -                     (3,800)                (2,578)                

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 3,289                 679                    (250)                   -                     

ซื้อสินทรัพยถาวร (30,337)              (20,524)              (3,616)                (1,095)                

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยลดลง -                     (14,300)              -                     (14,300)              

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 14,374               2,637                 1,278                 250                    

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (12,477)              (31,239)              14,717               (17,598)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (95,547)              (9,617)                (94,431)              (10,049)              

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) (10,373)              (3,390)                (3,249)                4,873                 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่นลดลง -                     (82)                     -                     -                     

เงินสดรับจากสัญญาขายและเชาคืน -                     6,752                 -                     6,752                 

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (126,933)            (88,222)              (62,538)              (39,196)              

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2551 2550 2551 2550

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (127,860)            (27,716)              (127,000)            (27,334)              

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (3,540)                (589)                   -                     -                     

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุน 259,554              -                     259,554              -                     

จายดอกเบี้ย (39,153)              (35,581)              (23,419)              (24,193)              

จายเงินปนผล (45,000)              -                     (45,000)              -                     

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (188,852)            (158,445)            (96,083)              (89,147)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 94,840               25,815               82,582               15,609               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนงวด 14,660               10,778               880                    3,878                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือสิ้นงวด 109,500              36,593               83,462               19,487               

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไมเปนตัวเงิน  

ระหวางงวด 2551

1.  บริษัทและบริษัทยอยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุนจํานวนเงิน 207.97 ลานบาท (งวด 2550: 23.81 ลานบาท) โดยจายชําระ 

     เงินสด จํานวนเงิน 28.70 ลานบาท (งวด 2550: 3.71 ลานบาท) สวนที่เหลือบริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาทางการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาเปนสินคาเพื่อขายมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 0 ลานบาท (งวด 2550: 32.32 ลานบาท)  

     และจํานวนเงิน 112.35 ลานบาท (งวด 2550: 51.97 ลานบาท) ตามลําดับ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการจดัทาํงบการเงนิระหวางกาล 
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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

30 มิถุนายน

เกณฑในการนาํเสนองบการเงนิรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ ไดรวมบัญชีของบริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

 

สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลรวม ณ วันที่ในงบดุลและสําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 คิดเปนจํานวนประมาณรอยละดังนี้  

บริษัทยอย

30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 30 มิถุนายน 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 7.41                     9.05                     20.76                   24.28                   

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 22.51                   18.69                   40.36                   28.92                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 6.74                     6.84                     16.46                   23.86                   

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 12.12                   14.75                   19.89                   13.72                   

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

ที่สําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด สามเดอืนและหกเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2551 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการ

จัดทํางบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

2551 2550 2551 2550

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 15,520                41,048                13,433                8,301                  

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 100,000,000       -                      100,000,000       -                      

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 450,000,000       350,000,000       450,000,000       350,000,000       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.03                    0.12                    0.03                    0.02                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 คาํนวณจากกําไรสุทธิ

สวนของผูถือหุนสามัญและหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักระหวางงวดในแตละงวด โดยไดมีการปรับจํานวน

หุนสามัญตามสัดสวนที่เปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเพ่ิมทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 16 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2551 และ 2550 คํานวณโดยใชราคาที่ตราไวหุนละ 1 

บาท สรุปไดดังนี้ 

 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละ งวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2551 และ 2550 คํานวณโดยใชราคาที่ตราไวหุนละ 1 

บาท สรุปไดดังนี้ 

2551 2550 2551 2550

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 20,132                64,536                35,822                9,905                  

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 79,670,330         -                      79,670,330         -                      

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 429,670,330       350,000,000       429,670,330       350,000,000       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05                    0.18                    0.08                    0.03                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4. 

ในป 2551 บริษัท และบริษัทยอย ไดทบทวนอายุการใชงานของ สินทรัพยใหเชาที่ไดมาใหม  (รถเครนและ รถโฟลคลิฟท ) 

เนื่องจากสมรรถนะของสินทรัพยใหเชาดังกลาวเปล่ียนไป ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงได เปล่ียนแปลงอายุการใชงานของ

สินทรัพยใหเชาที่ไดมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 จากเดมิ 5 ปไปเปน 7 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาที่ใชงานแลวและจากเดิม 

10 ปไปเปน 15 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาใหม และไดกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเชาในอัตรารอยละ 10 ของราคา

ทุน ผลของการเปล่ียนแปลงอายุการใชงานดังกลาวทําใหคาเส่ือมราคาสําหรับ งวดสามเดอืนและหกเดอืน ส้ินสุดวันที่ 3 0 

มิถุนายน  2551 ลดลงเปนจํานวนเงิน  0.09 ลานบาท ในงบการเงินรวมและจํานวนเงิน 0.05 ลานบาท ในงบการเงนิเฉพาะ

กิจการ   

การเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา 

5. 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบริษัทหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกัน ซ่ึงบริษัทและบุคคลเหลานี้เก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/

หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัท หรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา

ตามปกติตามธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไปหรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือ

ของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาสําคัญที่มีกับบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวของกันมีดังนี้ 

รายการบัญชีที่สําคัญที่มีกับกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับแตละงวดสามเดอืนและหกเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2551 และ 

2550 มีดังนี้  

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ขายสินคา -                   -                   18,100             -                   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   5,934               5,373               

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   3,847               2,549               

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   287                   287                   

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   900                   900                   

รายไดอื่น -                   -                   145                   65                     

ซื้อสินคา -                   -                   -                   18,540             

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   349                   194                   

ดอกเบี้ยรับ -                   -                   11                     1                       

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สามเดือน
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2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   5,506               7,348               

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   360                   968                   

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   1,050               1,050               

รายไดอื่น -                   -                   46                     63                     

ซื้อสินคา -                   -                   70,000             7,402               

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   40                     58                     

ดอกเบี้ยจาย -                   -                   6                       -                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ขายสินคา -                   -                   950                   7,600               

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   2,467               3,390               

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   253                   1,578               

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   900                   900                   

รายไดอื่น -                   -                   49                     55                     

ซื้อสินคา -                   -                   23,500             24,390             

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   12                     364                   

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   3,588               3,775               

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   1,730               1,820               

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   900                   900                   

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   150                   150                   

รายไดอื่น -                   -                   537                   260                   

ซื้อสินคา -                   -                   18,090             6,750               

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   493                   1,201               

ดอกเบี้ยจาย -                   -                   424                   267                   

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน

บริษัท รูคา จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   33                     -                   -                   

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาเชา 150                   150                   -                   -                   

ขายที่ดิน 2,200               -                   -                   -                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สามเดือน
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2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ขายสินคา -                   -                   18,100             -                   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   11,830             10,273             

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   6,482               5,340               

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   574                   574                   

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   1,800               1,800               

รายไดอื่น -                   -                   213                   80                     

ซื้อสินคา -                   -                   26,910             23,490             

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   419                   194                   

ดอกเบี้ยรับ -                   -                   11                     21                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   10,965             15,369             

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   597                   2,224               

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   2,100               2,100               

รายไดอื่น -                   -                   110                   84                     

ซื้อสินคา -                   -                   70,000             11,812             

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   334                   58                     

ดอกเบี้ยจาย -                   -                   80                     -                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ขายสินคา -                   -                   23,950             10,200             

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   4,825               5,964               

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   972                   2,387               

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   1,800               1,800               

รายไดอื่น -                   -                   117                   70                     

ซื้อสินคา -                   -                   39,700             24,390             

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   53                     1,088               

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หกเดือน
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2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ขายทรัพยสิน -                     -                     -                     1,350                 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     -                     6,977                 7,760                 

รายไดจากการซอมแซม -                     -                     3,831                 3,574                 

รายไดคาที่ปรึกษา -                     -                     1,800                 1,800                 

รายไดคาเชาอาคาร -                     -                     300                    300                    

รายไดอื่น -                     -                     844                    480                    

เงินปนผลรับ -                     -                     20,999               -                     

ซื้อสินคา -                     -                     42,555               13,590               

ซื้อทรัพยสิน -                     -                     -                     157                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     -                     1,159                 2,374                 

คาใชจายอื่น -                     -                     -                     56                      

ดอกเบี้ยจาย -                     -                     807                    470                    

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน

บริษัท รูคา จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     1,743                 -                     1,621                 

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     1,943                 -                     -                     

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาเชา 300                    300                    -                     -                     

ขายที่ดิน 2,200                 -                     -                     -                     

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หกเดือน
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้   

2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    15,294              11,277              

เงินใหกูยืมระยะสั้น -                    -                    3,800                -                    

รายไดคางรับ -                    -                    11                     -                    

เจาหนี้การคา -                    -                    364                   498                   

เงินมัดจํารับ -                    -                    96                     96                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    2,445                3,074                

เจาหนี้การคา -                    -                    76,062              19,292              

คาใชจายคางจาย -                    -                    -                    104                   

เงินกูยืมระยะสั้น -                    -                    -                    6,399                

ดอกเบี้ยคางจาย -                    -                    -                    103                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    1,101                1,058                

เจาหนี้การคา -                    -                    34,583              16,510              

เงินมัดจํารับ -                    -                    6,900                -                    

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    2,157                19,080              

เจาหนี้การคา -                    -                    57,472              45,428              

เงินกูยืมระยะสั้น -                    -                    32,400              21,600              

ดอกเบี้ยคางจาย -                    -                    289                   422                   

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ลูกหนี้จากการขายทรัพยสิน -                    9,000                -                    -                    

เงินกูยืมระยะสั้น 481                   10,854              354                   8,004                

คาใชจายคางจาย 3,850                3,550                -                    -                    

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา -                        -                        -                        19,296                   

เพิ่มขึ้นระหวางงวด -                        -                        3,800                     11,178                   

ลดลงระหวางงวด -                        -                        -                        (8,600)                   

ยอดคงเหลือ -                        -                        3,800                     21,874                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแก บุคคลหรือกิจการ ที่เก่ียวของกัน สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  

30 มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของบริษัทไมไดคิดดอกเบี้ยระหวางกันสําหรับเงินใหกูยืมกรรมการและคิด

ดอกเบีย้รอยละ MOR+1 ตอป สําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

2551 2550 2551 2550

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

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 127                        10,293                   44,200                   30,443                   

ลดลงระหวางงวด (10,500)                 (13,683)                 (47,448)                 (25,570)                 

ยอดคงเหลือ 481                        4,634                     32,754                   13,454                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจาก บุคคลหรือกิจการ ที่เก่ียวของกัน  สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  

30 มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 

ในระหวางป 2550 บริษัทได กูยืมเงินระยะส้ัน จากบรษิทั เดอะเครน ระยอง จาํกัด (บริษัทยอย)  จํานวนเงิน 6.40 ลานบาท คิด

ดอกเบีย้รอยละ 8.62 ตอป และไดกูยืมเงินระยะส้ันจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) จาํนวน เงิน 21.60 ลานบาท 

คิดดอกเบี้ยรอยละ MRR+2 ตอป และสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกันสวนที่เหลือไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 

ในระหวางงวด 2551 บริษัทไดกูยืมเงินระยะส้ันจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) จาํนวน เงิน 35.40 ลานบาท คดิ

ดอกเบีย้รอยละ MRR+2 ตอป  
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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 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือน

ที่คางชําระไดดังนี้ 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 34,636                27,410                1,235                  94                       

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 50,538                50,008                20,959                4,688                  

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 4,299                  5,535                  -                      713                     

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 8,655                  6,096                  479                     -                      

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 14,048                9,786                  1,340                  1,340                  

      รวม 112,176              98,835                24,013                6,835                  

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,314)              (23,238)              (1,515)                 (1,515)                 

      รวมลูกหนี้การคา - อื่น ๆ 90,862                75,597                22,498                5,320                  

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                      -                      9,006                  7,377                  

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                      -                      10,416                26,731                

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      1,469                  381                     

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                      108                     106                     108                     

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 108                     -                      108                     -                      

      รวม 108                     108                     21,105                34,597                

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

      รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน -                      -                      20,997                34,489                

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 90,862                75,597                43,495                39,809                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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7. 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

ลูกหนีจ้ากการขายผอนชําระ - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 1,171                  1,441                  1,171                  1,441                  

หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี (151)                    (223)                    (151)                    (223)                    

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ - สุทธิ 1,020                  1,218                  1,020                  1,218                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

8. 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงนิฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการให

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 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

2551 2550 2551 2550

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,202                  20,252                -                      17,934                

ตั๋วสัญญาใชเงิน -                      56,100                -                      56,100                

ทรัสตรีซีทส 8,058                  28,297                8,058                  28,297                

รวม 9,260                  104,649              8,058                  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 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดกูยืมเงินจากบริษัทอ่ืน (ลูกคาของบริษัท) เพ่ือใชในการดําเนินงาน คิดดอกเบี้ย 

รอยละ 12 ตอป โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทอ่ืน หักเงินจากบริษัทยอยที่จะไดรับชําระจากการใหบริการในงวดสุดทาย 

 

 

 

เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน 
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14. 

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

หนี้สินระยะยาว 

2551 2550 2551 2550

เงินกูยืมจากธนาคาร 98,572                 226,531                 84,500                 211,599               

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 519,205               444,223                 256,890               268,653               

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 282                      3,822                     -                       -                       

รวม 618,059               674,576                 341,390               480,252               

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (238,879)              (230,233)                (144,303)              (147,213)              

หนี้สินระยะยาว - สุทธิ 379,180               444,343                 197,087               333,039               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

 

เงนิกูยมืจากธนาคาร 

มีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

มูลหนี้ (พันบาท)       

2551 เจาหนี้  2550  ระยะเวลา  อัตราดอกเบี้ย  การชําระหนี้ 

 บริษัทใหญ         

ธนาคาร 84,500  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 14,072  14,932  ม.ค. 2549 – ธ.ค. 2556  MLR + 1.5  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน

รวม 84 งวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวนเงิน 55.81 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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เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง  จาํกัด (บริษัทยอย) ไดจายชําระหนี้เงินกูยืมจากธนาคารสวนที่เหลือแลวทั้ง

จํานวน (ดูหมายเหตุ 22) 

ป งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 228.59                          115.59                                      

2 - 5 384.48                          196.12                                      

613.07                          311.71                                      

(หนวย: ลานบาท)

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอย ไดทาํสัญญาเชาทางการเงนิ  เพ่ือซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ  กําหนดการชําระคาเชา

เปนรายเดือน ๆ ละ 10.83 ลานบาท และ 10.44 ลานบาท ตามลําดบั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงนิ

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  จาํนวนเงิน 182.79  ลานบาท  (ป 2550: 170.94 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 

90.30 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 

30 มิถุนายน 2551 หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 0.28 ลานบาท  

(ป 2550: 1.46 ลานบาท) แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

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

เชาทางการเงินผานบริษัทลีสซ่ิงแหงหนึ่งซ่ึงมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคา

ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

หนี้สินตามสัญญาซ้ือกลับคืน 
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เม่ือวันที่ 8 ตลุาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซ่ิง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน

สัญญาเปนจํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพหนี้ 

โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันหนี้สินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

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 

บริษัทใหญ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 24 เมษายน 255 1 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.1  บาท รวมเปนจํานวนเงิน 45 

ลานบาท 

18. 

บริษัทยอย 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 255 1 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุน

ละ 210 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 21 ลานบาทและจดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1.05 ลานบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 295.94  ลานบาท 

- จากสัญญาซ้ือกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 23.10  ลานบาท 
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บริษัทยอย 

ภาระผกูพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 2.47 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10)  

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัทในอัตราคาเชาเดือนละ 0. 05 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาเชาอาคารกับบริษัทที่เก่ียวของกันในอัตราคาเชาเดือนละ 0. 15 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัทที่เก่ียวของกัน(บริษัทใหญ)ในอัตราคาเชาเดือนละ 1.25 

ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหนึ่ง ในอัตราเดือนละ 0.06 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาซ้ือรถเครน จํานวนเงิน 10.80  ลานบาท 

19. 

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทใหญ จํานวนเงินรวม 323.97  ลานบาท 

- 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 สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30  มิถุนายน 

2551 และ 2550 ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

การเสนอขอมูลทางการเงนิจาํแนกตามสวนงาน 



 

  

 

   30  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

จากการขาย จากการบริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 437,570         269,431         (288,735)                    418,266         

ตนทุน (314,984)        (262,543)        279,834                      (297,693)        

กําไรขั้นตน 122,586         6,888             (8,901)                        120,573         

คาใชจายในการขายและบริหาร (69,688)          

รายไดอื่น 14,156           

ดอกเบี้ยจาย (40,560)          

ภาษีเงินได (4,349)            

กําไรสุทธิ 20,132           

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1,332,245      

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 1,712,361      

(หนวย: พันบาท)

 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2550 

จากการขาย จากการบริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 248,705         359,252         (192,384)                    415,573         

ตนทุน (182,795)        (299,217)        234,924                      (247,088)        

กําไรขั้นตน 65,910           60,035           42,540                        168,485         

คาใชจายในการขายและบริหาร (64,558)          

รายไดอื่น 10,451           

ดอกเบี้ยจาย (37,012)          

ภาษีเงินได (12,830)          

กําไรสุทธิ 64,536           

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 1,195,984      

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 1,536,900      

(หนวย: พันบาท)
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20. 

 

การเปดเผยเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี  การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

รวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่

คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเส่ียงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

จากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  โดยบริษัทมิไดทํา

สัญญาปองกันความเส่ียงไว 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน -                25.75             -                95.70             

(หนวย: ลาน)

2551 2550

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท  สวนใหญเก่ียวของกับการซ้ือและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยและห นี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงไมไดมีการทําสัญญา

ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ดังนี้ 

           

ความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา  โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือที่ระมัดระวังและ

การกําหนดวิธีการชําระเงนิจากการขายสินคาและการใหบรกิาร ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระ

หนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา  ซ่ึงมีการใหสินเช่ือระยะส้ันและหนี้สินทางการเงิน  โดยสวนใหญ

เปนเจาหนี้การคาและเงิน เบกิเกินบญัชีและเงนิกูยมืจากธนาคาร  ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด  จงึทาํใหราคาตาม

บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
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21. 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 30 มิถุนายน 2551 บริษัทยอยไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายแลว จํานวนเงิน 9.80 ลานบาท  อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิด

ความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายดังกลาว กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกิน

นั้นทั้งจํานวน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2551 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท  จาํกัด (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุน

ทรัพย ประมาณ 1.32 ลานบาท เนื่องจากคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศา ลฎีกา ดังนั้นบริษัทยอยจงึยังไมไดบันทึก

คาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความดังนี้  

-  จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการใหบริการ โดยมีทุนทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 1.98 ลานบาท  อยางไรก็ตาม

บริษัทยอยไดบันทึกคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแลว จํานวนเงิน 0.49 ลานบาท โดยหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น

จากที่บันทึกไวไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน  ซ่ึงคดีดังกลาวอยูในระหวาง

การพิจารณาของศาลฎีกา 

- จากการถูกฟองรองเรยีกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาทและขอหาความผดิอันเกิด

จากการใชเช็คจาํนวนทุนทรัพย 0.96 ลานบาท โดยคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาล  อยางไรก็ตามบริษัท

ยอยยังไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทยอยเห็นวาคดีดังกลาวบริษัทยอยจะไมไดรับความเสียหาย 

ซ่ึงบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เก่ียวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไปแลวกอนหนานี้เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2550   

(ดูหมายเหตุ 18) 
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22. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

23. 

บริษัทยอย 

เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง  จาํกัด (บริษัทยอย) ไดจายชําระหนี้เงินกูยืมจากธนาคารสวนที่เหลือแลวทั้ง

จาํนวน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2551 

การอนุมัติงบการเงิน 
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