
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 
งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
รายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูสอบ
บัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่งไดเสนอรายงาน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวา งบการเงินดังกลาว
ไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น
ในสํานักงานเดียวกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 งบดุลรวมของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบดุลเฉพาะ
กิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ณ วันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน)

ผูสอบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบียน 7147  
                                                                                                                        

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2552



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

งบการเงินระหวางกาลและรายงานการสอบทานงบการเงิน 
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

 



(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 12,659                 31,664                 5,470                   1,010                   

เงินลงทุนช่ัวคราว 19                        18                        -                      -                      

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 4, 6 99,825                 142,987               62,358                 82,655                 

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 11 -                      -                      -                      -                      

รายไดคางรับ - สุทธิ 4, 7 3,119                   5,287                   2                          2                          

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                      -                      1,800                   1,600                   

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 83,161                 100,587               86,241                 103,567               

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 42,376                 41,085                 28,150                 25,494                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 241,159               321,628               184,021               214,328               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 12 2,992                   6,279                   256                      3,751                   

เงินลงทุนในบริษัทยอย 2, 4, 10 -                      -                      174,991               174,991               

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 14 1,564,330            1,560,450            1,042,553            1,050,384            

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 13 583                      808                      583                      808                      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 16 30,235                 36,425                 7,913                   20,180                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,598,140            1,603,962            1,226,296            1,250,114            

รวมสินทรัพย 1,839,299            1,925,590            1,410,317            1,464,442            

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย
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(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 151,230               129,702               125,297               116,708               

เจาหนี้การคา 4, 18 76,240                 203,633               144,590               280,579               

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย -                      2,247                   -                      -                      

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 239,810               220,122               151,126               135,616               

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 21, 30 60,111                 60,111                 -                      -                      

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 5,000                   -                      34,000                 32,300                 

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 4 2,336                   1,869                   2,336                   1,869                   

คาใชจายคางจาย 4 32,245                 34,471                 5,973                   4,083                   

ภาษีเงินไดคางจาย -                      59                        -                      -                      

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 19 17,026                 19,125                 3,926                   3,162                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 583,998               671,339               467,248               574,317               

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว 20 360,438               300,562               217,594               132,801               

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 4, 22 10,042                 10,014                 310                      315                      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 370,480               310,576               217,904               133,116               

รวมหนี้สิน 954,478               981,915               685,152               707,433               

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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(หนวย: พันบาท)

30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 23

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

ทุนที่ออก - หุนสามัญ 450,000,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลว 450,000               450,000               450,000               450,000               

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 209,554               209,554               209,554               209,554               

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,196                 39,196                 -                      -                      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 8,427                   8,427                   8,427                   8,427                   

ยังไมไดจัดสรร 24 177,644               236,498               57,184                 89,028                 

รวมสวนของผูถือหุน 884,821               943,675               725,165               757,009               

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,839,299            1,925,590            1,410,317            1,464,442            

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

(หนวย: พันบาท "สอบทานแลว"

เวนแตกําไร(ขาดทุน)ตอหุน)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4

รายไดจากการขาย 20,732               150,351              51,033               146,303              

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 103,058              89,835               29,358               26,725               

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 123,790              240,186              80,391               173,028              

ตนทุนขายและการใหบริการ 4

ตนทุนขาย (7,013)                (89,472)              (43,441)              (107,132)            

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 26 (83,135)              (91,928)              (26,568)              (22,311)              

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (90,148)              (181,400)            (70,009)              (129,443)            

กําไรขั้นตน 33,642               58,786               10,382               43,585               

รายไดอ่ืน  4, 25 3,317                 11,189               5,911                 5,944                 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4, 24 -                     -                     14,999               -                     

กําไรกอนคาใชจาย 36,959               69,975               31,292               49,529               

คาใชจายในการขายและบริการ 4, 26 (4,344)                (8,787)                (1,060)                (5,244)                

คาใชจายในการบริหาร 4, 26 (16,231)              (15,946)              (9,637)                (10,658)              

คาตอบแทนผูบริหาร 26 (6,595)                (9,061)                (6,465)                (8,924)                

คาใชจายอ่ืน -                     -                     (160)                   -                     

รวมคาใชจาย (27,170)              (33,794)              (17,322)              (24,826)              

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 9,789                 36,181               13,970               24,703               

ตนทุนทางการเงิน 4, 26 (16,140)              (21,389)              (10,430)              (10,233)              

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (6,351)                14,792               3,540                 14,470               

ภาษีเงินได (443)                   728                    -                     (1,037)                

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (6,794)                15,520               3,540                 13,433               

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (6,794)                15,520               3,540                 13,433               

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                     -                     -                     -                     

(6,794)                15,520               3,540                 13,433               

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 3 (0.02)                  0.03                   0.01                   0.03                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 3 450,000,000       450,000,000       450,000,000       450,000,000       

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

(หนวย: พันบาท "สอบทานแลว"

เวนแตกําไร(ขาดทุน)ตอหุน)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4

รายไดจากการขาย 54,433               230,336              115,166              249,001              

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 192,394              187,930              52,092               51,670               

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 246,827              418,266              167,258              300,671              

ตนทุนขายและการใหบริการ 4

ตนทุนขาย (36,070)              (122,631)            (99,170)              (191,848)            

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 26 (166,838)            (175,062)            (52,512)              (39,776)              

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (202,908)            (297,693)            (151,682)            (231,624)            

กําไรขั้นตน 43,919               120,573              15,576               69,047               

รายไดอ่ืน  4, 25 18,938               14,156               24,431               10,580               

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4, 24 -                     -                     14,999               20,999               

กําไรกอนคาใชจาย 62,857               134,729              55,006               100,626              

คาใชจายในการขายและบริการ 4, 26 (8,268)                (14,248)              (2,037)                (7,420)                

คาใชจายในการบริหาร 4, 26 (41,239)              (39,745)              (25,201)              (18,093)              

คาตอบแทนผูบริหาร 26 (16,892)              (15,695)              (16,638)              (15,443)              

คาใชจายอ่ืน -                     -                     (160)                   -                     

รวมคาใชจาย (66,399)              (69,688)              (44,036)              (40,956)              

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (3,542)                65,041               10,970               59,670               

ตนทุนทางการเงิน 4, 26 (32,336)              (40,560)              (20,314)              (22,811)              

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (35,878)              24,481               (9,344)                36,859               

ภาษีเงินได (476)                   (4,349)                -                     (1,037)                

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (36,354)              20,132               (9,344)                35,822               

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (36,354)              20,132               (9,344)                35,822               

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                     -                     -                     -                     

(36,354)              20,132               (9,344)                35,822               

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 3 (0.08)                  0.05                   (0.02)                  0.08                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 3 450,000,000       429,670,330       450,000,000       429,670,330       

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

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 2552 450,000                209,554                39,196                                             8,427                    236,498                943,675                

ขาดทุนสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        (36,354)                 (36,354)                 

เงินปนผลจาย 24 -                        -                        -                                                  -                        (22,500)                 (22,500)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 450,000                209,554                39,196                                             8,427                    177,644                884,821                

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

กําไรสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        20,132                  20,132                  

เพิ่มทุนหุนสามัญ 23 100,000                159,554                -                                                  -                        -                        259,554                

เงินปนผลจาย 24 -                        -                        -                                                  -                        (45,000)                 (45,000)                 

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

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 450,000                     209,554                     8,427                         89,028                       757,009                     

ขาดทุนสุทธิ -                             -                             -                             (9,344)                        (9,344)                        

เงินปนผลจาย 24 -                             -                             -                             (22,500)                      (22,500)                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 450,000                     209,554                     8,427                         57,184                       725,165                     

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

กําไรสุทธิ -                             -                             -                             35,822                       35,822                       

เพิ่มทุนหุนสามัญ 23 100,000                     159,554                     -                             -                             259,554                     

เงินปนผลจาย 24 -                             -                             -                             (45,000)                      (45,000)                      

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

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (36,354)               20,132                (9,344)                35,822                

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 125,379              121,681              46,844                36,469                

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (222)                   (4,384)                23                       -                     

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 8,815                  2,869                  8,815                  2,869                  

คาเผ่ือการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย 4,386                  -                     4,379                  -                     

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (182)                   (1,393)                160                     (155)                   

ประมาณการหน้ีสิน(กลับรายการ) (154)                   132                     -                     -                     

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (207)                   158                     (207)                   158                     

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                     (14,999)               (20,999)               

ดอกเบ้ียรับ (614)                   (198)                   (513)                   (116)                   

ดอกเบ้ียจาย 32,336                40,560                20,314                22,811                

ภาษีเงินได 476                     4,349                  -                     1,037                  

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 133,659              183,906              55,472                77,896                

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

เงินสดรับดอกเบ้ีย 614                     198                     512                     106                     

ลูกหนี้การคา 43,266                (21,371)               20,274                (3,686)                

รายไดคางรับ 2,168                  16,038                -                     -                     

สินคาคงเหลือ 33,191                134,638              78,716                11,350                

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,701                  7,270                  3,330                  6,135                  

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกัน 3,286                  3,289                  3,495                  (250)                   

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 225                     199                     225                     199                     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,778                  (9,560)                1,018                  (6,595)                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2552 2551 2552 2551

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหน้ีการคา (127,272)             (1,563)                (135,867)             81,936                

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 467                     193                     467                     7,093                  

คาใชจายคางจาย (4,178)                (6,299)                596                     (5,631)                

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (1,887)                4,354                  710                     (2,371)                

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 29                       (2,193)                (4)                       (79)                     

รับเงินคืนคาภาษีเงินได 6,447                  5,401                  3,374                  -                     

เงินสดจายภาษีเงินได (12,956)               (14,844)               (2,504)                (2,299)                

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 83,538                299,656              29,814                163,804              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                     14,999                20,999                

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น -                     (1)                       -                     -                     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น -                     -                     (200)                   (3,800)                

ซื้ออาคารและอุปกรณ (111,654)             (30,337)               (98,514)               (3,616)                

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 1,351                  14,374                505                     1,278                  

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (110,303)             (15,964)               (83,210)               14,861                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 176,221              (95,547)               163,281              (94,431)               

รับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5,000                  127                     12,880                44,200                

จายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                     (10,500)               (11,180)               (47,448)               

เงินสดรับจากสัญญาขายและเชาคืน 29,569                -                     29,569                -                     

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (110,592)             (126,933)             (57,624)               (62,538)               

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2552 2551 2552 2551

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (39,608)               (127,860)             (37,604)               (127,000)             

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหน้ี -                     (3,540)                -                     -                     

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนเรือนหุน -                     259,554              -                     259,554              

เงินสดจายดอกเบ้ีย (30,384)               (39,153)               (19,020)               (23,420)               

จายเงินปนผล (22,446)               (45,000)               (22,446)               (45,000)               

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 7,760                  (188,852)             57,856                (96,083)               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (19,005)               94,840                4,460                  82,582                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 31,664                14,660                1,010                  880                     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 12,659                109,500              5,470                  83,462                

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไมเปนตัวเงิน  

ระหวางงวด 2552

1.  บริษัทและบริษัทยอยซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 74.14 ลานบาท (งวด 2551: 207.97 ลานบาท) โดยจายชําระ 

     เงินสด จํานวนเงิน 10.51 ลานบาท (งวด 2551: 28.70 ลานบาท) สวนที่เหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยโอนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาเพ่ือขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 42.52 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

     และ จํานวนเงิน 6.22 ลานบาท (งวด 2551: 112.35 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษัทไดโอนสินทรัพยระหวางทาง(เคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา)ไปเปนสินคาเพ่ือขายดวยมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 27.69 ลานบาท ในงบการเงินรวม 

     และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 (สอบทานแลว) 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI)” 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล (ปรับปรุง 
2550) (ฉบับที่ 41 เดิม) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี กิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับ
ขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป และงบการเงินระหวางกาล รายการอื่น ๆ ในงบการเงินระหวาง
กาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหวางกาลดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินระหวางกาลที่ไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การ
ประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใต
สภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและ
หนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่
ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 
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ในป 2551 และ 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และแนวปฏิบัติทางการบัญชี หรือที่ปรับปรุงใหม และในป 2552 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทย ใหตรงตามมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ ดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 

มาตรฐานการบัญชี 

เรื่อง แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 

ฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 36 เดิม) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 5 เรือ่ง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 54 เดิม) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา 

เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

ข) มาตรฐานการบัญชี ที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี 

  วันที่มีผลบังคับใช 

ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ปรับปรุง 2550) 
(ฉบับ 47 เดิม) 

1 มกราคม 2554 

ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

ฝายบริหารของบริษัท ไดประเมินแลวเห็นวาการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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เกณฑในการนําเสนองบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 ไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 

31 ธันวาคม

บริษัทยอย จัดต้ังขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2552 2551 2551

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

30 มิถุนายน

 

สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลรวม ณ วันที่ในงบดุลและสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 คิดเปนจํานวนประมาณรอยละดังนี้ 

บริษัทยอย

30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 30 มิถุนายน 2551

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 6.96                        8.62                        15.62                      20.76                      

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 22.78                      21.54                      46.37                      40.36                      

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 5.06                        5.16                        12.95                      16.46                      

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 12.95                      11.63                      21.85                      19.89                      

อัตรารอยละของสินทรัพยรวม

ของบริษัทยอยในงบดุลรวม

อัตรารอยละของรายไดรวม

ของบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนรวม

 
รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกัน
หรือที่คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงิน
ของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่
ไดรับมากับตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกลาว
เปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุลภายใตสวนของผูถือหุน 
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้บริษัทไดใชนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เชนเดียวกับที่ใช
สําหรับการจัดทํางบการเงนิประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 คํานวณจาก
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนของผูถือหุนสามัญและหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางงวดในแตละงวด โดยได
มีการปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 23 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 คํานวณโดยใชราคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท สรุปไดดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (พันบาท) (6,794)                 15,520                3,540                  13,433                

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน)

หุนสามัญท่ีออก ณ วันตนงวด 450,000,000       350,000,000       450,000,000       350,000,000       

ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนาย

   ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2551 -                      100,000,000       -                      100,000,000       

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 450,000,000       450,000,000       450,000,000       450,000,000       

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) (0.02)                   0.03                    0.01                    0.03                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 คํานวณโดยใชราคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท สรุปไดดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (พันบาท) (36,354)               20,132                (9,344)                 35,822                

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน)

หุนสามัญท่ีออก ณ วันตนงวด 450,000,000       350,000,000       450,000,000       350,000,000       

ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนาย

   ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2551 -                      79,670,330         -                      79,670,330         

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 450,000,000       429,670,330       450,000,000       429,670,330       

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) (0.08)                   0.05                    (0.02)                   0.08                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 

รายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551  

2552 2551 2552 2551

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ขายสินคา -                   -                   91                      18,293              

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   2,406                 5,934                 

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   1,370                 3,654                 

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   287                    287                    

รายไดคาท่ีปรึกษา -                   -                   900                    900                    

รายไดอ่ืน -                   -                   56                      145                    

ดอกเบ้ียรับ -                   -                   -                    11                      

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   29                      -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   -                    349                    

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ขายสินคา -                   -                   623                    -                    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   13,660              5,506                 

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   159                    360                    

รายไดคาท่ีปรึกษา -                   -                   1,050                 1,050                 

รายไดอ่ืน -                   -                   56                      46                      

ดอกเบ้ียรับ -                   -                   5                        -                    

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สามเดือน
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2552 2551 2552 2551

ซ้ือสินคา -                   -                   -                    70,000              

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   3                       -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   -                    40                     

ดอกเบ้ียจาย -                   -                   -                    6                       

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

ขายสินคา -                   -                   45                     996                   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   2,097                2,467                

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   155                   207                   

รายไดคาท่ีปรึกษา -                   -                   900                   900                   

รายไดอ่ืน -                   -                   64                     49                     

ซ้ือสินคา -                   -                   9,845                23,500              

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   122                   -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   -                    12                     

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ขายสินคา -                   -                   30,225              107                   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   2,497                3,588                

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   1,473                1,623                

รายไดคาท่ีปรึกษา -                   -                   900                   900                   

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   150                   150                   

รายไดอ่ืน -                   -                   326                   537                   

เงินปนผลรับ -                   -                   14,999              -                    

ซ้ือสินคา -                   -                   4,879                18,090              

ตนทุนขาย -                   -                   82                     -                    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   249                   -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   57                     493                   

ดอกเบ้ียจาย -                   -                   727                   424                   

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ขายที่ดิน -                   2,200               -                    -                    

คาเชา 150                   150                   -                    -                    

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สามเดือน
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2552 2551 2552 2551

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ขายสินคา -                   -                   721                    18,382              

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   5,412                 11,830              

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   3,068                 6,200                 

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   574                    574                    

รายไดคาท่ีปรึกษา -                   -                   1,800                 1,800                 

รายไดอ่ืน -                   -                   197                    213                    

ดอกเบ้ียรับ -                   -                   -                    11                      

ซ้ือสินคา -                   -                   -                    26,910              

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   97                      -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   -                    419                    

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ขายสินคา -                   -                   30,411              322                    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   21,663              10,965              

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   607                    275                    

รายไดคาท่ีปรึกษา -                   -                   2,100                 2,100                 

รายไดอ่ืน -                   -                   208                    110                    

ดอกเบ้ียรับ -                   -                   5                        -                    

ซ้ือสินคา -                   -                   -                    70,000              

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   57                      -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   -                    334                    

ดอกเบ้ียจาย -                   -                   -                    80                      

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หกเดือน

 
 

 

 



 

 

 

   20  

2552 2551 2552 2551

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

ขายสินคา -                   -                   102                   24,029              

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   3,989                4,825                

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   509                   893                   

รายไดคาท่ีปรึกษา -                   -                   1,800                1,800                

รายไดอ่ืน -                   -                   187                   117                   

ซ้ือสินคา -                   -                   9,845                39,700              

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   133                   -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   6                       53                     

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ขายสินคา -                   -                   31,434              127                   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   4,775                6,977                

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   3,661                3,704                

รายไดคาท่ีปรึกษา -                   -                   1,800                1,800                

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   300                   300                   

รายไดอ่ืน -                   -                   769                   844                   

เงินปนผลรับ -                   -                   14,999              20,999              

ซ้ือสินคา -                   -                   6,661                42,555              

ตนทุนขาย -                   -                   785                   -                    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   563                   -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   113                   1,159                

ดอกเบ้ียจาย -                   -                   1,441                807                   

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ขายที่ดิน -                   2,200               -                    -                    

คาเชา 300                   300                   -                    -                    

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หกเดือน
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้   

2552 2551 2552 2551

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    17,230              28,460              

เจาหนี้การคา -                    -                    113                   16,805              

เงินมัดจํารับ -                    -                    96                     96                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    26,345              19,289              

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -                    -                    1,800                1,600                

ดอกเบ้ียคางรับ -                    -                    2                       2                       

เจาหนี้การคา -                    -                    4                       144                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    1,012                3,016                

เจาหนี้การคา -                    -                    22,494              16,237              

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    6,771                3,983                

เจาหนี้การคา -                    -                    54,462              59,254              

เงินกูยืมระยะส้ัน -                    -                    29,000              32,300              

ดอกเบ้ียคางจาย -                    -                    1,091                16                     

บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

เงินกูยืมระยะส้ัน 5,000                -                    5,000                -                    

คาใชจายคางจาย 4,450                4,150                -                    -                    

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

ยอดยกมา -                        -                        1,600                     -                        

เพ่ิมข้ึน -                        -                        2,800                     3,800                     

ลดลง -                        -                        (2,600)                   -                        

ยอดคงเหลือ -                        -                        1,800                     3,800                     

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม 
อางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาช้ันดีประเภทเงินกูเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2552 และ 2551 มีดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

ยอดยกมา -                        10,854                   32,300                   36,002                   

เพ่ิมข้ึน 5,000                     127                        12,880                   44,200                   

ลดลง -                        (10,500)                 (11,180)                 (47,448)                 

ยอดคงเหลือ 5,000                     481                        34,000                   32,754                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม 
อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคารายยอยช้ันดี (Minimum Retail Rate: MRR) และไมมีหลักประกันหนี้สิน และสําหรับ
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน
และไมมีหลักประกันหนี้สิน 
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การค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน ดังนี้ 

บริษัท 

บริษัทมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท จํานวนเงิน 252.26 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 27) 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย จํานวนเงิน 190.33 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 
27) 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย จํานวนเงิน 68.10 ลานบาท (ดูหมาย
เหตุ 27) 

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

 
 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลคาการซ้ือ - ขาย ท่ีดินและเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา หรือสินคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 35

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบ้ียรับ - จาย ราคาตลาด

 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการคิดคาบริการเชาและขนสงระหวางกันจากเดิม
ที่คํานวณจากราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 – 60 ไปเปนราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 – 35  
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงินสด 260                     299                     60                       109                     

เงินฝากธนาคารออมทรัพย 2,690                  14,587                111                     455                     

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 9,709                  16,778                5,299                  446                     

รวม 12,659                31,664                5,470                  1,010                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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6. ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือน
ที่คางชําระไดดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้การคา - อ่ืน ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 28,565                57,426                680                     9                         

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 52,518                75,188                3,408                  22,533                

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 10,479                11,078                2,281                  5,367                  

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 9,589                  428                     4,760                  173                     

      มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 15,254                16,051                1,340                  1,340                  

      รวม 116,405              160,171              12,469                29,422                

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,580)              (17,184)              (1,538)                 (1,515)                 

      ลูกหนี้การคา - อ่ืน ๆ - สุทธิ 99,825                142,987              10,931                27,907                

ลูกหนี้การคา - บริษัทท่ีเก่ียวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                      -                      9,977                  7,048                  

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                      -                      23,440                47,594                

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      10,665                -                      

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      7,345                  -                      

      มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 108                     108                     108                     214                     

      รวม 108                     108                     51,535                54,856                

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

      ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ -                      -                      51,427                54,748                

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 99,825                142,987              62,358                82,655                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

ยอดยกมา 17,292                             1,623                               

บวก หนี้สงสัยจะสูญ 968                                  23                                    

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (1,572)                             -                                  

ยอดคงเหลือ 16,688                             1,646                               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

7. รายไดคางรับ - สุทธิ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมียอดรายไดคางรับคงเหลือ สรุปไดดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

รายไดคางรับ 3,469                  5,637                  2                         2                         

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (350)                    (350)                    -                      -                      

รายไดคางรับ - สุทธิ 3,119                  5,287                  2                         2                         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 
ในระหวางป 2551 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายไดคางรับที่เกิน
กําหนดรับชําระเปนระยะเวลา 2 เดือน 
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8. สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

รถเครน 60,576                67,170                60,576                67,170                

รถโฟลคลิฟท 38,326                39,413                40,831                41,917                

หางเทรลเลอร 1,367                  1,367                  1,367                  1,367                  

รถขนสง 499                     988                     575                     1,064                  

อะไหลและอุปกรณ 6,819                  6,357                  7,318                  6,757                  

สินคาระหวางทางและงานระหวางประกอบ 6,420                  7,323                  6,420                  7,323                  

รวม 114,007              122,618              117,087              125,598              

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (30,846)              (22,031)              (30,846)              (22,031)              

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 83,161                100,587              86,241                103,567              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

ยอดยกมา 22,031                             22,031                             

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 8,815                               8,815                               

ยอดคงเหลือ 30,846                             30,846                             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธ ิ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอเครดิต 25,219                28,405                21,052                22,968                

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอใบกํากับภาษี 6,636                  6,046                  46                       44                       

ลูกหนี้อื่น 9,354                  4,110                  6,000                  602                     

คาใชจายจายลวงหนา 3,012                  4,604                  757                     1,778                  

เงินมัดจํา 269                     -                      269                     -                      

น้ํามันเชื้อเพลิง 822                     560                     -                      -                      

เงินทดรองจาย 535                     828                     9                         102                     

อ่ืน ๆ 234                     276                     17                       -                      

รวม 46,081                44,829                28,150                25,494                

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,705)                 (3,744)                 -                      -                      

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 42,376                41,085                28,150                25,494                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

ยอดยกมา 3,744                               -                                  

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (39)                                  -                                  

ยอดคงเหลือ 3,705                               -                                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2552 2551 2552 2551 2552 2551

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 เฮฟว่ีลิฟท 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 (%)

 

11.  ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน 45,821                45,821                -                      -                      

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

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ -                      -                      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันสัญญาเชาทางการเงิน เพื่อซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไม
ปฏิบัติตามสัญญาใหกับลูกหนี้การคาซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 21) 

12. เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการให
ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันของบริษัท (ดูหมายเหตุ 27) 
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13. ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 583                     808                     583                     808                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงินเพื่อขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 1.89 ลานบาท กําหนด
ระยะเวลา 3.5 ป ต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ผอนชําระจํานวน 42 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.04 ลาน
บาท  

โดยลูกหนี้มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป คาเชาข้ันต่ํา มูลคาปจจุบัน คาเชาข้ันต่ํา มูลคาปจจุบัน

1 0.54                             0.49                             0.54                             0.49                             

2 0.09                             0.09                             0.09                             0.09                             

0.63                             0.58                             0.63                             0.58                             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ที่ดินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม

ที่ดิน อุปกรณ และเครื่องใช อุปกรณใหเชา ใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 487,655                  7,002                      129,628                  16,952                    30,569                    38,947                    1,411,977                    3,563                           115,274                     2,241,567                    

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 4,652                      -                          -                          4,871                      1,173                      3,749                      53,519                         -                               114,894                     182,858                       

โอน/ปรับปรุง -                          -                          6,182                      -                          134                         -                          134,669                       -                               (140,985)                   -                               

จําหนาย / โอนออก -                          -                          -                          (617)                        (598)                        (3,914)                     (75,076)                        -                               (27,691)                     (107,896)                      
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 492,307                  7,002                      135,810                  21,206                    31,278                    38,782                    1,525,089                    3,563                           61,492                       2,316,529                    

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -                          6,014                      59,696                    13,584                    26,138                    20,489                    550,786                       1,482                           -                            678,189                       

คาเสื่อมราคา -                          631                         3,216                      876                         997                         3,206                      94,209                         50                                -                            103,185                       

จําหนาย -                          -                          -                          (275)                        (579)                        (2,787)                     (28,462)                        -                               -                            (32,103)                        
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 -                          6,645                      62,912                    14,185                    26,556                    20,908                    616,533                       1,532                           -                            749,271                       

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928                           -                               -                            2,928                           

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928                           -                               -                            2,928                           

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 487,655                  988                         69,932                    3,368                      4,431                      18,458                    858,263                       2,081                           115,274                     1,560,450                    

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 492,307                  357                         72,898                    7,021                      4,722                      17,874                    905,628                       2,031                           61,492                       1,564,330                    

งบการเงินรวม
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คาเสื่อมราคาของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวนเงิน 95.43 ลานบาท (งวด 2551: 
82.44 ลานบาท) แสดงรวมอยูในตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง และจํานวนเงิน 7.76 ลานบาท (งวด 2551: 7.45 ลานบาท) 
แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวรของบริษัทและบริษัทยอย จํานวนเงิน 219.80 
ลานบาท (ป 2551: 176.29 ลานบาท) ไดตัดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตลอดจน
ผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
(ดูหมายเหตุ 15) 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปน
สินคาคงเหลือมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 6.22 ลานบาท (งวด 2551: 112.35 ลานบาท) พรอมทั้งรับรูเปนตนทุนขายแลวเมื่อมี
การจําหนายไปในระหวางงวด 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากบริษัท กําหนดระยะเวลา 1 ป โดยมีการตอ
สัญญาทุกป อัตราคาเชาเดือนละ 0.10 ลานบาท 

ที่ดินและอาคารใหเชา – บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดใหบุคคลภายนอกเชา กําหนดระยะเวลา 1 ป กําหนด
ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 อัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ลานบาท โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 บริษัท
ยอยไดทําสัญญาเชาฉบับใหม กําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 อัตราคาเชาเดือนละ 
0.01 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาใหเชากับบริษัทอื่นเพื่อเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย
บางสวน กําหนดระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 อัตราคาเชาเดือนละ 0.42 ลานบาท 
ตอมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาฉบับใหม กําหนดระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 อัตราคาเชาเดือนละ 0.42 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดทําสัญญาใหเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนของบริษัทกับบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง 
จํากัด กําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตอมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 บริษัทไดขยาย
ระยะเวลาเชาออกไปอีก 1 ป เปนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมอาคารกับบริษัท กําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 
มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชในการดําเนินงานกับกรรมการบริษัท กําหนด
ระยะเวลาเชา 3 ป ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินฉบับใหม กําหนดระยะเวลาเชา 3 ป ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2554 อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 30) 
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(หนวย: พนับาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม

อุปกรณ และเครื่องใช อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 463,981                   6,345                      51,406                    4,412                      9,749                    14,480                     517,701                   115,046                   1,183,120                 

เพิม่ขึ้น / โอนเขา 4,652                      -                          -                         32                           555                       -                          5,073                      88,201                     98,513                      

โอน / ปรับปรุง -                          -                          6,182                      -                          134                       -                          134,669                   (140,985)                 -                            

จําหนาย / โอนออก -                          -                          -                         -                          (174)                     (1,204)                     (54,507)                   (27,692)                   (83,577)                     

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 468,633                   6,345                      57,588                    4,444                      10,264                  13,276                     602,936                   34,570                     1,198,056                 

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -                          5,360                      13,103                    3,573                      7,394                    4,414                      98,892                     -                          132,736                    

คาเสื่อมราคา -                          629                         1,305                      258                         525                       1,390                      31,373                     -                          35,480                      

จําหนาย -                          -                          -                         -                          (167)                     (553)                        (11,993)                   -                          (12,713)                     

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 -                          5,989                      14,408                    3,831                      7,752                    5,251                      118,272                   -                          155,503                    

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 463,981                   985                         38,303                    839                         2,355                    10,066                     418,809                   115,046                   1,050,384                 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 468,633                   356                         43,180                    613                         2,512                    8,025                      484,664                   34,570                     1,042,553                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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คาเสื่อมราคาของบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวนเงิน 31.95 ลานบาท (งวด 2551: 18.13 ลาน
บาท) แสดงรวมอยูในตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง และจํานวนเงิน 3.53 ลานบาท (งวด 2551: 2.60 ลานบาท) แสดง
รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณของบริษัท จํานวนเงิน 25.43 ลานบาท (ป 2551: 23.77 
ลานบาท) ไดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตลอดจนผลประโยชนจากการ
ทําประกันภัยสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือ
มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 42.52 ลานบาท พรอมทั้งรับรูเปนตนทุนขายแลวเมื่อมีการจําหนายไปในระหวางงวด 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดมีการโอนสินทรัพยระหวางทาง (เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา) 
ไปเปนสินคาคงเหลือ จํานวนเงิน 27.69 ลานบาท  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มูลคาสุทธิตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาและยานพานะในงบการเงินรวม จํานวนเงิน 
627.85 ลานบาท (ป 2551: 739.99 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 352.80 ลานบาท (ป 2551: 360.07 ลาน
บาท) เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (ดูหมายเหตุ 20) 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากบริษัทแหงหนึ่ง มูลคาที่ดินตามสัญญา จํานวนเงิน 25 ลานบาท  

15. สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ดูหมายเหตุ 14) ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูก
สราง เพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอยได
รวมค้ําประกันเงินกูยืมในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

นอกจากนี้กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว (ดูหมายเหตุ 20) เพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สิน
ภายใตสัญญาเชาทางการเงินของบริษัทบางสวน 
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16. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย 31,011                27,993                7,676                  11,495                

เงินมัดจํา 250                     7,922                  237                     7,255                  

ภาษีเงินไดจายลวงหนา -                      1,430                  -                      1,430                  

อ่ืน ๆ 67                       173                     -                      -                      

รวม 31,328                37,518                7,913                  20,180                

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,093)                 (1,093)                 -                      -                      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 30,235                36,425                7,913                  20,180                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 63,622                41,213                53,449                28,219                

ตั๋วสัญญาใชเงิน 50,000                20,000                50,000                20,000                

ทรัสตรีซีทส 37,608                68,489                21,848                68,489                

รวม 151,230              129,702              125,297              116,708              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 
บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวนเงิน 55 ลานบาท และ จํานวนเงิน 17 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาช้ันดีประเภทเงินกูเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และอางอิง
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคารายยอยช้ันดี (Minimum Retail Rate: MRR) ตอป ตามลําดับ และบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้น
โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวนเงิน 50 ลานบาท วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต/ทรัสตรีซีทส จํานวนเงิน 300 ลานบาท อัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาช้ันดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และวงเงินซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวนเงิน 5 ลานบาท ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพื่อใชเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินรวมกับการเขาค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 15) 
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18.  เจาหนี้การคา 

 เจาหนี้การคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เจาหนี้การคาในประเทศ 15,713                27,219                84,063                104,165              

เจาหนี้การคาตางประเทศ 60,527                176,414              60,527                176,414              

รวม 76,240                203,633              144,590              280,579              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอใบกํากับภาษี 11,861                11,993                3,028                  2,716                  

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 1,193                  2,050                  380                     383                     

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอนําสง 198                     945                     -                      -                      

เจาหนี้อื่น 3,539                  3,604                  441                     -                      

อ่ืน ๆ 235                     533                     77                       63                       

รวม 17,026                19,125                3,926                  3,162                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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20. หนี้สินระยะยาว 

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงินกูยืมจากธนาคาร 191,830               76,832                   174,502               57,500                 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 408,418               443,852                 194,218               210,917               

รวม 600,248               520,684                 368,720               268,417               

หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (239,810)              (220,122)                (151,126)              (135,616)              

หนี้สินระยะยาว 360,438               300,562                 217,594               132,801               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 
เงินกูยืมจากธนาคาร 

มีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

อางอิง

เจาหนี้ 2552 2551 2552 2551 ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย การชําระหนี้

บริษัท

ธนาคาร 270,000   270,000   30,500     57,500     ธ.ค. 2549 - ธ.ค. 2554 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 4.50 ลานบาท

ธนาคาร 200,000   -          144,002   -          มี.ค. 2552 - พ.ย. 2555 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 42

งวดในแตละสัญญา

รวม 470,000   270,000   174,502   57,500     

บริษัทยอย

ธนาคาร 20,000     20,000     17,328     19,332     ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลานบาท

รวมทั้งหมด 490,000   290,000   191,830   76,832     

วงเงิน มูลหนี้

พันบาท

 

ในระหวางงวด 2552 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งมีมูลหนี้ ณ วัน
ทําบันทึกขอตกลงรวมเปน จํานวนเงิน 154.61 ลานบาท โดยบันทึกขอตกลงระบุใหบริษัททําการผอนชําระหนี้สินดังกลาวเปนราย
เดือน จํานวน 42 งวด  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 78.68 ลานบาท 
(ป 2551: 58.01 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 74.67 ลานบาท (ป 2551: 54 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
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 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพื่อใชเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอยไดรวมค้ําประกันเงินกูยืมในนามสวนตัว
เต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนเงิน 20 
ลานบาท กําหนดการผอนชําระเงินกูยืมเปนรายเดือน ๆ ละ 0.33 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจาก
ลูกคาช้ันดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) จายชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน บริษัทยอยไดจดจํานองที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งบริษัทไดรวมค้ําประกัน (ดูหมายเหตุ 15) 
โดยบริษัทยอยไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงิน เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนราย
เดือน ๆ ละ 10.89 ลานบาท และ 9.36 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 161.13 ลานบาท (ป 2551: 162.12 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 76.45 ลานบาท 
(ป 2551: 81.62 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป คาเชาข้ันต่ํา มูลคาปจจุบัน คาเชาข้ันต่ํา มูลคาปจจุบัน

1 189.69                         161.13                         92.26                           76.45                           

2 - 5 270.55                         247.29                         131.55                         117.77                         

460.24                         408.42                         223.81                         194.22                         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

 

กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว วงเงิน 41.60 ลานบาท เพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเชาการเงินของบริษัทบางสัญญารวมกับการเขาค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย (ดู
หมายเหต ุ15) 

ในระหวางงวด 2552 บริษัทไดทําสัญญาขายเครื่องจักร (รถเครน) และเชากลับคืน (Sale and Leaseback Agreement) กับสถาบัน
การเงิน โดยบริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 29.57 ลานบาท (งวด 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย): 
6.41 ลานบาท) และมีภาระผูกพันจะตองจายคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาจํานวน 48 เดือน รวมเปนจํานวนเงิน 33.06 ลานบาท (งวด 
2551: 8.20 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดรับรูกําไรขาดทุนจากการทําสัญญาขายและเชากลับคืนดังกลาว 
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21. หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญา
เชาทางการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคา
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซิ่ง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญาเปนจํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพหนี้ 
โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันหนี้สินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใต
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 11) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ที่บริษัทยอยจะ
เรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซิ่งไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอย
รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชาํระหนี้เสร็จสิ้น 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้
เปลี่ยนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหนี้เงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลงเปนจํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมารวมเปน
หนี้เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่ระบุในตาราง
การชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาค้ําประกันแกเจาหนี้ จํานวนเงิน 60.03 ลานบาท 

ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจายชําระ
เงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2549 จนถึง
วันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวนัฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

ปจจุบันบริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่
สูงเกินไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอตัราที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง
โดยมิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะชนะคดี ดังนั้น บริษัทยอย
จึงไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน 
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22. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงินคํ้าประกันพนักงาน 9,715                  9,700                  214                     219                     

เงินคํ้าประกันเครื่องมือและอุปกรณ 327                     314                     -                      -                      

เงินมัดจํารับ -                      -                      96                       96                       

รวม 10,042                10,014                310                     315                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

23. ทุนเรือนหุน 

บริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 มีมติใหนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 100 ลานหุน เปดให
ประชาชนจองซื้อหุนในวันที่ 1, 4 และ 5 กุมภาพันธ 2551 โดยเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกประชาชนทั่วไป ในราคาหุนละ 
2.80 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินรวม 280 ลานบาท และบริษัทไดบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับการจําหนายหุนเพิ่มทุนดังกลาว จํานวน
เงิน 20.45 ลานบาท เปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ โดยบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แลวจากการเพิ่มทุนดังกลาวขางตนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 

24. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 

บริษัท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 
22.50 ลานบาท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 45 
ลานบาท 

บริษัทยอย 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุน
ละ 150 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.82 ลานบาท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุน
ละ 210 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 21 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1.05 ลานบาท 
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25. รายไดอื่น 

รายไดอื่นสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

รายไดจากการบริการอ่ืน 10                       -                      8,709                  8,785                  

รายไดคาเชา 2,527                  2,587                  874                     874                     

ดอกเบ้ียรับ 614                     198                     513                     116                     

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 13,902                4                         13,898                -                      

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ 222                     6,340                  -                      -                      

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 182                     1,393                  -                      155                     

อ่ืน ๆ 1,481                  3,634                  437                     650                     

รวม 18,938                14,156                24,431                10,580                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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26. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

วัสดุส้ินเปลืองใชไป 10,189                9,255                  10,189                9,255                  

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 63,652                62,822                28,223                28,008                

คาสาธารณูปโภค 2,694                  2,536                  921                     893                     

คาน้ํามันเช้ือเพลิง 7,411                  13,852                569                     954                     

คาเชาและคาขนสง 4,230                  17,992                340                     661                     

คาเบ้ียประกันภัย 3,873                  5,037                  1,125                  1,448                  

คาซอมแซมสินทรัพยใหเชา 8,679                  6,399                  248                     312                     

คาเส่ือมราคา 103,185              89,892                35,480                20,723                

คารักษาความปลอดภัย 2,283                  2,246                  720                     720                     

คานายหนา 891                     7,084                  157                     5,067                  

คาโอนและจดทะเบียน 607                     2,733                  328                     796                     

ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 8,815                  2,869                  8,815                  2,869                  

หนี้สงสัยจะสูญ -                      1,956                  23                       -                      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                      1,061                  -                      1,061                  

ดอกเบ้ียจาย 32,336                40,560                20,314                22,811                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 
27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้  

บริษัท 

ภาระผูกพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) 

- ตองจายตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัยในอัตราเดือนละ 0.12 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินในอัตราคาเชาเดือนละ 0.08 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาที่ปรึกษาทางกฎหมายเดือนละ 0.03 ลานบาท 

- ตองจายคากอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 0.08 ลานบาท 



 

 

 

   43  

- ตองจายตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมูลคาที่ดินตามสัญญา จํานวนเงิน 25 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 14) 

- ตองจายชําระคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา จํานวนเงิน 10.40 ลานเยน 

- เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดใชแลวยังไมครบกําหนดชําระ จํานวนเงิน 9 ลานเยน 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 252.26 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

- จากสัญญาซื้อกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 11.02 ลานบาท 

บริษัทยอย 

ภาระผูกพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 2.33 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) 

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัทในอัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน อัตราคาเชาเดือนละ 0.16 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 
14) 

- ตองจายตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัทในอัตราคาเชาเดือนละ 1.25 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหนึ่ง ในอัตราเดือนละ 0.28 ลานบาท 

- ตองจายคาแรงงานกอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 2.80 ลานบาท 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

- จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 190.33 ลานบาท 
(ดูหมายเหตุ 4) 

- จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 68.10 ลาน
บาท (ดูหมายเหตุ 4) 

- บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ราคาทุนทรัพย 
66.54 ลานบาท และจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนเงิน 0.96 ลานบาท (ดู
หมายเหตุ 30) 

- บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพยรวม จํานวนเงิน 
14.92 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 30) 
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28. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจจําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสงซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดําเนินงานสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2552 และ 2551 ไดดังนี้ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

ขาย บริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 135,190         281,594         (169,957)                    246,827         

ตนทุน (104,608)        (261,525)        163,225                      (202,908)        

กําไรข้ันตน 30,582           20,069           (6,732)                        43,919           

รายไดอื่น 18,938           

กําไรกอนคาใชจาย 62,857           

คาใชจายในการขายและบริการ (8,268)            

คาใชจายในการบริหาร (41,239)          

คาตอบแทนผูบริหาร (16,892)          

รวมคาใชจาย (66,399)          

ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (3,542)            

ตนทุนทางการเงิน (32,336)          

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (35,878)          

ภาษีเงินได (476)               

ขาดทุนสุทธิ (36,354)          

สินทรัพยถาวร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 1,564,330      

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 1,839,299      

(หนวย: พันบาท)
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 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

ขาย บริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 437,775         269,225         (288,734)                    418,266         

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

กําไรข้ันตน 122,791         6,682             (8,900)                        120,573         

รายไดอื่น 14,156           

กําไรกอนคาใชจาย 134,729         

คาใชจายในการขายและบริการ (14,248)          

คาใชจายในการบริหาร (39,745)          

คาตอบแทนผูบริหาร (15,695)          

รวมคาใชจาย (69,688)          

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 65,041           

ตนทุนทางการเงิน (40,560)          

กําไรกอนภาษีเงินได 24,481           

ภาษีเงินได (4,349)            

กําไรสุทธิ 20,132           

สินทรัพยถาวร ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 1,332,245      

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 1,712,361      

(หนวย: พันบาท)

 

29. การเปดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่คูสัญญา
ไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยบริษัทมิไดทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน -                139.23           -                628.34           

ยูโร -                0.67               -                -                

(หนวย: ลาน)

2552 2551

           
ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังและ
การกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระ
หนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา ซึ่งมีการใหสินเชื่อระยะสั้นและหนี้สินทางการเงิน โดยสวนใหญ
เปนเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําใหราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

30. คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) แจงขอเลิกสัญญา
เชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นาย สุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุวา ตามที่บริษัท
ยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชา ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 จนถึงปจจุบัน (30 
กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้นสัญญาเชาจึงสิ้นสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเรียนมาเพื่อขอบอกเลิก
สัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยดังกลาวสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวารออกจากพื้นที่ และชําระคาเชา
ที่คางชําระทั้งสิ้น จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดยื่นคํา
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รองปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับนาย สุชิน สิทธิธีรรัตน ตามที่
เจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอาง เพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตามโฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย (ดู
หมายเหตุ 14 และ 27) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายแลว จํานวนเงิน 2.35 ลานบาท ซึ่งคาเชา
คางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับจนกวาคดีจะสิ้นสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณี
ดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยยินดีที่จะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดกันเงินจํานวน
ดังกลาวเปนบัญชีสํารองเผื่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตอมาบริษัทไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผู
ประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชารายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีต้ังสํารองเผื่อความ
เสียหายเพิ่มเติมเปนรายเดือน ตามจํานวนคาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทยอยไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหายแลว จํานวนเงิน 11.54 ลานบาท อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิด
ความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหายดังกลาว กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกิน
นั้นทั้งจํานวน 

ณ  วันที่ 30 มิถุนายน  2552 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุน
ทรัพย จํานวนเงินประมาณ 1.32 ลานบาท เนื่องจากคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนั้น บริษัทยอยจึงยัง
ไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความดังนี้  

-  จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการใหบริการ โดยมีทุนทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 1.98 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัท
ยอยไดบันทึกคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแลว จํานวนเงิน 0.49 ลานบาท โดยหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นจากที่
บันทึกไวไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน ซึ่งคดีดังกลาวอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลฎีกา โดยบริษัทยอยไดเจรจากับเจาหนี้ (โจทก) ในการจายชําระคาเสียหายแลวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 
(ดูหมายเหตุ 31) 

- จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาทและขอหาความผิดอันเกิด
จากการใชเช็ค จํานวนทุนทรัพย 0.96 ลานบาท โดยคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาล  อยางไรก็ตามบริษัท
ยอยยังไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทยอยเห็นวาคดีดังกลาวบริษัทยอยจะไมไดรับความเสียหาย 
ซึ่งบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไปแลวกอนหนานี้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550  
(ดูหมายเหตุ 21) 

31. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 

บริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเจรจากับเจาหนี้ (โจทก) โดยไดทําการจายชําระ
คาเสียหาย เปนจํานวนเงิน 0.50 ลานบาท ดังนั้น เจาหนี้จึงไมมีความประสงคที่จะฟองรองบริษัทยอยอีกตอไป 
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32. การจัดประเภทรายการใหม 

บริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปจจุบันดังนี้ 

กอนจัด จัดประเภท หลังจัด กอนจัด จัดประเภท หลังจัด

ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม

งบกําไรขาดทุน (สําหรับงวดสามเดือน)

รายไดจากการขาย 150,145      206          150,351      146,097      206          146,303      

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 90,041        (206)         89,835        26,931        (206)         26,725        

คาใชจายในการขายและบริหาร 33,794        (33,794)   -              24,826        (24,826)   -              

คาใชจายในการขายและบริการ -              8,787       8,787          -              5,244       5,244          

คาใชจายในการบริหาร -              15,946     15,946        -              10,658     10,658        

คาตอบแทนผูบริหาร -              9,061       9,061          -              8,924       8,924          

งบกําไรขาดทุน (สําหรับงวดหกเดือน)

รายไดจากการขาย 230,130      206          230,336      248,795      206          249,001      

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 188,136      (206)         187,930      51,876        (206)         51,670        

คาใชจายในการขายและบริหาร 69,688        (69,688)   -              40,956        (40,956)   -              

คาใชจายในการขายและบริการ -              14,248     14,248        -              7,420       7,420          

คาใชจายในการบริหาร -              39,745     39,745        -              18,093     18,093        

คาตอบแทนผูบริหาร -              15,695     15,695        -              15,443     15,443        

(หนวย: พันบาท)

2551
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 การจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 และเพื่อใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทมากขึ้น 

33. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 
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