
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหว่างกาลและรายงานการสอบทานงบการเงิน 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 

 



    

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 งบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับแต่ละงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวม สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ได้สอบทานงบดุล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 งบกาํไรขาดทุน สําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 เฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อ
ความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้
ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงให้ความเช่ือมัน่น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษทั ชูไก จาํกัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั ตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2553 งบดุล
รวมของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และงบดุลเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั 
(มหาชน) ณ วนัเดียวกนัท่ีแสดงเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้
ดงักล่าว ขา้พเจา้มิไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน์)

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147                     
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 13 สิงหาคม 2553



(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,946                    7,725                  198                       223                     

เงินลงทุนชัว่คราว 159                       159                     -                       -                      

ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 5, 7 88,883                 59,040                28,618                 42,186                

ลกูหน้ีตามสญัญาซ้ือกลบัคืน - สุทธิ 11 -                       -                      -                       -                      

รายไดค้า้งรับ 5,330                    10,254                -                       38                       

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 18,223                 29,588                18,723                 30,088                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 12,891                 31,874                1,815                    17,494                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 129,432               138,640              49,354                 90,029                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 12 3,029                    3,004                  259                       256                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                       -                      174,991               174,991              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 14 1,598,480            1,602,960           1,078,718            1,088,534           

ลกูหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 13 1,689                    2,671                  1,689                    2,671                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 46,831                 44,236                15,582                 14,346                

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,650,029            1,652,871           1,271,239            1,280,798           

รวมสินทรัพย์ 1,779,461            1,791,511           1,320,593            1,370,827           

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย์
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(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 127,348               125,482              104,414               102,536              

เจา้หน้ีการคา้ 5, 18 24,477                 43,464                105,255               124,008              

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 214,469               245,949              121,903               152,828              

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 24 80,730                 77,749                -                       -                      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 10,000                 7,050                  31,400                 24,050                

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 20 -                       2,033                  -                       2,033                  

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 13,080                 31,670                11,130                 31,670                

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 40,947                 29,887                17,707                 9,060                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 17,008                 17,670                2,083                    3,216                  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 528,059               580,954              393,892               449,401              

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 122,138               127,748              109,421               112,523              

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระยะยาว 23 249,914               245,252              99,876                 100,157              

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5, 25 10,024                 9,975                  313                       312                     

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 382,076               382,975              209,610               212,992              

รวมหน้ีสิน 910,135               963,929              603,502               662,393              

งบดุล

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น          

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
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(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธนัวาคม 2552

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 450,000               450,000              450,000               450,000              

ทุนท่ีออก - หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 450,000               450,000              450,000               450,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 209,554               209,554              209,554               209,554              

ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 39,196                 39,196                -                       -                      

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 8,427                    8,427                  8,427                    8,427                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 162,149               120,405              49,110                 40,453                

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 869,326               827,582              717,091               708,434              

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,779,461            1,791,511           1,320,593            1,370,827           

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบดุล

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น          
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(หน่วย: พนับาท "สอบทานแลว้"

เวน้แต่กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5

รายไดจ้ากการขาย 26,180                20,732                45,879                51,033                

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 93,689                103,058              26,690                29,358                

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 119,869              123,790              72,569                80,391                

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 5

ตน้ทุนขาย (11,161)               (7,013)                 (40,635)               (43,441)               

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง (67,207)               (83,135)               (23,286)               (26,568)               

รวมตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (78,368)               (90,148)               (63,921)               (70,009)               

กาํไรขั้นตน้ 41,501                33,642                8,648                  10,382                

รายไดอ่ื้น  5 4,715                  3,317                  4,904                  5,911                  

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5 -                      -                      -                      14,999                

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 46,216                36,959                13,552                31,292                

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 5 (7,144)                 (4,344)                 (896)                    (1,060)                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 (15,817)               (16,231)               (5,914)                 (9,637)                 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (6,497)                 (6,595)                 (6,333)                 (6,465)                 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                      -                      -                      (160)                    

รวมค่าใชจ่้าย (29,458)               (27,170)               (13,143)               (17,322)               

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 16,758                9,789                  409                     13,970                

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (14,637)               (16,140)               (8,869)                 (10,430)               

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 2,121                  (6,351)                 (8,460)                 3,540                  

ภาษีเงินได้ -                      (443)                    -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,121                  (6,794)                 (8,460)                 3,540                  

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,121                  (6,794)                 (8,460)                 3,540                  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                      -                      -                      -                      

2,121                  (6,794)                 (8,460)                 3,540                  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 0.005                  (0.015)                 (0.019)                 0.008                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 450,000,000       450,000,000       450,000,000       450,000,000       

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

(หน่วย: พนับาท "สอบทานแลว้"

เวน้แต่กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5

รายไดจ้ากการขาย 93,015                54,433                167,474              115,166              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 182,260              192,394              57,430                52,092                

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 275,275              246,827              224,904              167,258              

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 5

ตน้ทุนขาย (32,993)               (36,070)               (143,665)             (99,170)               

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 27 (130,512)             (166,838)             (46,484)               (52,512)               

รวมตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (163,505)             (202,908)             (190,149)             (151,682)             

กาํไรขั้นตน้ 111,770              43,919                34,755                15,576                

รายไดอ่ื้น  5, 26 16,591                18,938                17,228                24,431                

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 5 -                      -                      -                      14,999                

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 128,361              62,857                51,983                55,006                

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 5, 27 (13,437)               (8,268)                 (1,670)                 (2,037)                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 27 (30,789)               (41,239)               (11,101)               (25,201)               

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 27 (13,037)               (16,892)               (12,783)               (16,638)               

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                      -                      -                      (160)                    

รวมค่าใชจ่้าย (57,263)               (66,399)               (25,554)               (44,036)               

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 71,098                (3,542)                 26,429                10,970                

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 28 (29,354)               (32,336)               (17,772)               (20,314)               

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 41,744                (35,878)               8,657                  (9,344)                 

ภาษีเงินได้ -                      (476)                    -                      -                      

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 41,744                (36,354)               8,657                  (9,344)                 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 41,744                (36,354)               8,657                  (9,344)                 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                      -                      -                      -                      

41,744                (36,354)               8,657                  (9,344)                 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 0.093                  (0.081)                 0.019                  (0.021)                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 450,000,000       450,000,000       450,000,000       450,000,000       

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         6



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภาย

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 450,000               209,554               39,196                                           8,427                   120,405               827,582               

กาํไรสุทธิ -                       -                       -                                                -                       41,744                 41,744                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 450,000               209,554               39,196                                           8,427                   162,149               869,326               

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 450,000               209,554               39,196                                           8,427                   236,498               943,675               

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

เงินปันผลจ่าย -                       -                       -                                                -                       (22,500)                (22,500)                

กาํไรสะสม

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7

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

"สอบทานแลว้"

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 450,000                    209,554                    8,427                        40,453                      708,434                    

กาํไรสุทธิ -                            -                            -                            8,657                        8,657                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 450,000                    209,554                    8,427                        49,110                      717,091                    

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

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

เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                            (22,500)                     (22,500)                     

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

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

(หน่วย: พนับาท)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน:

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 41,744                (35,878)               8,657                  (9,344)                 

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

  กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 58,665                103,185              25,077                35,480                

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (4,787)                 (222)                    -                      23                       

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) (6,692)                 8,815                  (6,692)                 8,815                  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและรายการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 107                     4,386                  107                     4,379                  

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                      (182)                    -                      160                     

ประมาณการหน้ีสิน(กลบัรายการ) 2,981                  (154)                    -                      -                      

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                      (207)                    -                      (207)                    

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (14,999)               

ดอกเบ้ียรับ (243)                    (614)                    (149)                    (513)                    

ดอกเบ้ียจ่าย 29,354                32,336                17,772                20,314                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 121,129              111,465              44,772                44,108                

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (25,062)               43,266                13,568                20,274                

รายไดค้า้งรับ 4,924                  2,168                  -                      -                      

สินคา้คงเหลือ 7,547                  33,191                46,440                78,716                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,990                4,701                  15,679                3,330                  

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (25)                      3,286                  (3)                        3,495                  

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 982                     225                     982                     225                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,290)                 1,778                  (3,225)                 1,018                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

(หน่วย: พนับาท)

2553 2552 2553 2552

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ (18,987)               (127,272)             (18,754)               (135,867)             

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ (18,590)               467                     (20,540)               467                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,114                (4,178)                 8,432                  596                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (662)                    (1,887)                 (1,131)                 710                     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 49                       29                       1                         (4)                        

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 98,119                67,239                86,221                17,068                

รับดอกเบ้ีย 243                     614                     187                     512                     

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 12,208                6,447                  4,744                  3,374                  

จ่ายภาษีเงินได้ (11,941)               (12,956)               (3,183)                 (2,504)                 

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 98,629                61,344                87,969                18,450                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      14,999                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                      -                      -                      (200)                    

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (38,556)               (111,654)             (38,524)               (98,514)               

เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น -                      1,351                  -                      505                     

   เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (38,556)               (110,303)             (38,524)               (83,210)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน:

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 1,866                  176,221              1,878                  163,281              

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,400                5,000                  36,800                12,880                

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (29,450)               -                      (29,450)               (11,180)               

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืนลดลง (2,033)                 -                      (2,033)                 -                      

เงินรับจากสญัญาขายและเช่าคืนและสญัญาเช่าการเงิน 81,353                29,569                29,648                29,569                

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (86,024)               (88,398)               (38,707)               (46,260)               

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,100                  -                      7,100                  -                      

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (39,419)               (39,608)               (36,911)               (37,604)               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

(หน่วย: พนับาท)

2553 2552 2553 2552

จ่ายดอกเบ้ีย (29,644)               (30,384)               (17,794)               (19,020)               

จ่ายเงินปันผล (1)                        (22,446)               (1)                        (22,446)               

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (63,852)               29,954                (49,470)               69,220                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (3,779)                 (19,005)               (25)                      4,460                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 7,725                  31,664                223                     1,010                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 3,946                  12,659                198                     5,470                  

รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

1.  บริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า และยานพาหนะ ราคาทุน จาํนวนเงิน 5.50 ลา้นบาท (งวด 2552: 74.14 ลา้นบาท) โดยจ่ายชาํระ 

     เงินสด จาํนวนเงิน 0.94 ลา้นบาท (งวด 2552: 10.51 ลา้นบาท) ส่วนท่ีเหลือไดท้าํสญัญาเช่าการเงิน

2.  บริษทัและบริษทัยอ่ยโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้เพื่อขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 28.38 ลา้นบาท (งวด 2552: 42.52 ลา้นบาท

     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 14.84 ลา้นบาท (งวด 2552: 6.22 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษทัไดจ้าํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 25.35 ลา้นบาท

4.  บริษทัไดโ้อนสินทรัพยร์ะหวา่งทาง(เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า)ไปเป็นสินคา้เพื่อขายดว้ยมูลค่าตามบญัชีระหวา่งงวด 2552 จาํนวนเงิน 27.69 ลา้นบาท  

     ในงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ  

5.  บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงเงินกูย้ืมระยะสั้นไปเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงระหวา่งงวด 2552 จาํนวนเงิน 154.61 ลา้นบาท 

6.  บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 0.56 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนอาคารระหวา่งก่อสร้าง (ดูหมายเหตุ 14)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
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บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (สอบทานแลว้) 
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว้) 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

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

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (MAI)” 

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอ บางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 
2550) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหวา่งกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบการเงินระหว่างกาล
น้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยเน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงาน
ไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารต้องใช้การประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การประกาศใชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 17/2553 ใหใ้ชแ้ม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบงัคบัใชท้นัทีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าแม่บทการ
บญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั 

ข) มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2554 จาํนวน 21 ฉบบั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 

ค) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

เกณฑใ์นการนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2553 2552 2552

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

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

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

สัดส่วนเงินลงทุน

30 มิถุนายน
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รายการบญัชีระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มใน
การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ี
ไดรั้บมากบัตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าว
เป็นการรวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่าวไดแ้สดงในงบดุลภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

4. การเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์หเ้ช่า 

ในปี 2553 บริษทัและบริษทัย่อยไดท้บทวนประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์หเ้ช่า (รถเครนและรถโฟลคลิฟท)์ ท่ี
ไดม้าก่อนเดือนมิถุนายน 2551 โดยใหเ้ปลี่ยนแปลงอายกุารใชง้านเหมือนกนัทั้งหมดตามประมาณการอายกุารใชง้านของ
สินทรัพยใ์หเ้ช่าจากเดิม 5 ปี เป็น 7 ปี สาํหรับสินทรัพยใ์หเ้ช่าท่ีใชง้านแลว้และจากเดิม 10 ปี เป็น 15 ปี สาํหรับสินทรัพยใ์หเ้ช่า
ใหม่ และเปลี่ยนแปลงประมาณการมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยใ์หเ้ช่าทั้งหมดไปเป็นร้อยละ 20 ของราคาทุนสําหรับรถเครน 
และร้อยละ 10 ของราคาทุนสําหรับรถโฟลคลิฟท ์ผลของการเปลี่ยนแปลงอายุการใชง้านและประมาณการมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพยใ์หเ้ช่าดงักล่าวทาํใหค้่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ในงบการเงินรวม
ลดลง จาํนวนเงิน 14.49 ลา้นบาท และ 28.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั และค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง จาํนวนเงิน 5.25 ลา้นบาท และ 11.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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5. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552  

2553 2552 2553 2552

บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                   -                   640                    91                      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   4,218                 2,406                 

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                   -                   1,508                 1,370                 

รายไดค้่าเช่าอาคาร -                   -                   287                    287                    

รายไดค้่าท่ีปรึกษา -                   -                   900                    900                    

รายไดอ่ื้น -                   -                   104                    56                      

ซ้ือสินคา้ -                   -                   10,620              -                    

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   99                      29                      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                   -                   15,297              623                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   10,284              13,660              

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                   -                   311                    159                    

รายไดค้่าท่ีปรึกษา -                   -                   1,050                 1,050                 

รายไดอ่ื้น -                   -                   109                    56                      

ดอกเบ้ียรับ -                   -                   -                    5                        

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   115                    3                        

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สามเดือน
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2553 2552 2553 2552

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                   -                   8                       45                     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   1,892                2,097                

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                   -                   52                     155                   

รายไดค้่าท่ีปรึกษา -                   -                   900                   900                   

รายไดอ่ื้น -                   -                   111                   64                     

ซ้ือสินคา้ -                   -                   -                    9,845                

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   -                    122                   

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                   -                   3,754                30,225              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   3,500                2,497                

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                   -                   1,855                1,473                

รายไดค้่าท่ีปรึกษา -                   -                   900                   900                   

รายไดค้่าเช่าอาคาร -                   -                   150                   150                   

รายไดอ่ื้น -                   -                   386                   326                   

เงินปันผลรับ -                   -                   -                    14,999              

ซ้ือสินคา้ -                   -                   6,750                4,879                

ตน้ทุนขาย -                   -                   56                     82                     

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   571                   249                   

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร -                   -                   53                     57                     

ดอกเบ้ียจ่าย -                   -                   302                   727                   

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการ / ผูถื้อหุน้)

ค่าเช่า 150                   150                   -                    -                    

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สามเดือน
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2553 2552 2553 2552

บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                   -                   785                    721                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   7,444                 5,412                 

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                   -                   2,268                 3,068                 

รายไดค้่าเช่าอาคาร -                   -                   574                    574                    

รายไดค้่าท่ีปรึกษา -                   -                   1,800                 1,800                 

รายไดอ่ื้น -                   -                   144                    197                    

ซ้ือสินคา้ -                   -                   21,420              -                    

ตน้ทุนขาย -                   -                   15                      -                    

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   142                    97                      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                   -                   43,306              30,411              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   19,867              21,663              

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                   -                   2,256                 607                    

รายไดค้่าท่ีปรึกษา -                   -                   2,100                 2,100                 

รายไดอ่ื้น -                   -                   149                    208                    

ซ้ือสินคา้ -                   -                   10,748              -                    

ดอกเบ้ียรับ -                   -                   -                    5                        

ตน้ทุนขาย -                   -                   374                    -                    

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   357                    57                      

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หกเดือน
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2553 2552 2553 2552

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                   -                   15,069              102                   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   7,183                3,989                

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                   -                   146                   509                   

รายไดค้่าท่ีปรึกษา -                   -                   1,800                1,800                

รายไดอ่ื้น -                   -                   151                   187                   

ซ้ือสินคา้ -                   -                   14,976              9,845                

ตน้ทุนขาย -                   -                   96                     -                    

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   12                     133                   

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร -                   -                   -                    6                       

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                   -                   15,300              31,434              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   4,400                4,775                

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                   -                   4,299                3,661                

รายไดค้่าท่ีปรึกษา -                   -                   1,800                1,800                

รายไดค้่าเช่าอาคาร -                   -                   300                   300                   

รายไดอ่ื้น -                   -                   708                   769                   

เงินปันผลรับ -                   -                   -                    14,999              

ซ้ือสินคา้ -                   -                   22,690              6,661                

ตน้ทุนขาย -                   -                   177                   785                   

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                   -                   945                   563                   

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร -                   -                   130                   113                   

ดอกเบ้ียจ่าย -                   -                   572                   1,441                

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการ / ผูถื้อหุน้)

ค่าเช่า 300                   300                   -                    -                    

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หกเดือน
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี   

2553 2552 2553 2552

บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

เจา้หน้ีการคา้ -                    -                    5,456                31                     

เงินมดัจาํรับ -                    -                    96                     96                     

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

เจา้หน้ีการคา้ -                    -                    144                   7,555                

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั

เจา้หน้ีการคา้ -                    -                    27,808              31,911              

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั

เจา้หน้ีการคา้ -                    -                    61,134              52,851              

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                    -                    1,799                1,227                

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการ / ผูถื้อหุน้)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,050                4,750                -                    -                    

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                        -                        1,902                     9,021                     

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                        -                        16,933                   22,060                   

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั -                        -                        875                        341                        

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั -                        -                        2,659                     2,297                     

บริษทั เครนทูเดย ์จาํกดั 108                        108                        108                        108                        

รวม 108                        108                        22,477                   33,827                   

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (108)                      (108)                      (108)                      (108)                      

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -                        -                        22,369                   33,719                   

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน สําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 

2553 2552 2553 2552

ยอดยกมา -                        -                        -                        1,600                     

เพิ่มข้ึน -                        -                        -                        2,800                     

ลดลง -                        -                        -                        (2,600)                   

ยอดคงเหลือ -                        -                        -                        1,800                     

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั
หน้ีสิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั -                        -                        21,400                   17,000                   

กรรมการบริษทั 10,000                   7,050                     10,000                   7,050                     

รวม 10,000                   7,050                     31,400                   24,050                   

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   22  

การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2553 และ 2552 มีดงัน้ี 

2553 2552 2553 2552

ยอดยกมา 7,050                     -                        24,050                   32,300                   

เพิ่มข้ึน 32,400                   5,000                     36,800                   12,880                   

ลดลง (29,450)                 -                        (29,450)                 (11,180)                 

ยอดคงเหลือ 10,000                   5,000                     31,400                   34,000                   

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืสาํหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) และไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน และสาํหรับ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหว่างกนั
และไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน 

การคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี  

บริษทั 

บริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 284.20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัย่อย จาํนวนเงิน 115.09 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 
29) 

บริษทัย่อยมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อยอ่ืนในนามบริษทัย่อย จาํนวนเงิน 27.90 ลา้นบาท (ดู
หมายเหตุ 29) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทั 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง
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 หลกัเกณฑใ์นการคิดรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายระหวา่งกนั 

นโยบายการกาํหนดราคา

มูลค่าการซ้ือ - ขาย ท่ีดินและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า หรือสินคา้ ราคาตลาด

มูลค่าการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง ราคาตลาดหกัส่วนลดร้อยละ 20 - 35

มูลค่าการใหบ้ริการซ่อมแซม ราคาตลาด

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบ้ียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

 
ส่วนลดดงักล่าวเกิดจากความแตกต่างของลกัษณะการใหบ้ริการในส่วนของพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

เงินสด 231                     230                     45                       45                       

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 565                     2,062                  64                       67                       

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 3,150                  5,433                  89                       111                     

รวม 3,946                  7,725                  198                     223                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
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7. ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลกูหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือน
ท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

2553 2552 2553 2552

ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืน ๆ

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 50,907                20,003                2,558                  475                     

   เกินกาํหนดชาํระ

      นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 32,938                27,961                1,620                  2,307                  

      มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 2,598                  16,099                962                     5,860                  

      มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 12,936                15,647                1,284                  -                      

      มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 14,572                9,179                  153                     153                     

      รวม 113,951              88,889                6,577                  8,795                  

   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (25,068)              (29,849)              (328)                    (328)                    

      ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืน ๆ - สุทธิ 88,883                59,040                6,249                  8,467                  

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -                      -                      13,460                7,314                  

   เกินกาํหนดชาํระ

      นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน -                      -                      6,519                  16,679                

      มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      2,307                  9,643                  

      มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      -                      83                       

      มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 108                     108                     191                     108                     

      รวม 108                     108                     22,477                33,827                

   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (108)  (108)  (108)  (108)

      ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -                      -                      22,369                33,719                

         ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 88,883                59,040                28,618                42,186                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
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สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

ยอดยกมา 29,957                             436                                  

หกั กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (4,781)                             -                                  

ยอดคงเหลือ 25,176                             436                                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัไดข้ายลดลูกหน้ีการคา้ จาํนวนเงิน 2.03 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัยงัมีภาระ
ผกูพนัในการรับผิดชอบในกรณีท่ีบริษทัดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไดไ้ม่ว่าจะเป็นทั้งจาํนวนหรือบางส่วน หรือ
กรณีเรียกเก็บไดล่้าชา้กว่ากาํหนด โดยมีลูกหน้ีดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากบริษทัดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ี
เงินกูย้มืแลว้ทั้งจาํนวน (ดูหมายเหตุ 20) 

8. สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

รถเครน 6,994                  18,634                6,994                  18,634                

รถโฟลคลิฟท์ 4,860                  5,860                  4,860                  5,860                  

หางเทรลเลอร์ 1,367                  1,367                  1,367                  1,367                  

อะไหล่และอุปกรณ์ 5,736                  6,355                  6,236                  6,855                  

สินคา้ระหวา่งทางและระหวา่งประกอบ 4,404                  9,202                  4,404                  9,202                  

รวม 23,361                41,418                23,861                41,918                

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (5,138)                 (11,830)              (5,138)                 (11,830)              

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 18,223                29,588                18,723                30,088                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

ยอดยกมา 11,830                             11,830                             

หกั กลบัรายการขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลง (6,692)                             (6,692)                             

ยอดคงเหลือ 5,138                               5,138                               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
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9. สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเครดิตและใบกาํกบัภาษี 8,517                  26,983                1,259                  16,632                

ลูกหน้ีอ่ืน 2,883                  2,801                  -                      -                      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,333                  2,938                  546                     833                     

นํ้ามนัเช้ือเพลิง 1,084                  1,038                  -                      -                      

เงินทดรองจ่าย 266                     353                     10                       20                       

อ่ืน ๆ 271                     230                     -                      9                         

รวม 15,354                34,343                1,815                  17,494                

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,463)                 (2,469)                 -                      -                      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 12,891                31,874                1,815                  17,494                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)

ยอดยกมา 2,469                               

หกั กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ (6)                                    

ยอดคงเหลือ 2,463                               

งบการเงินรวม
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10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2553 2552 2553 2552 2553 2552

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

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100% 100% 25,000             25,000             24,999             24,999             

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั 100% 100% 25,000             25,000             25,000             25,000             

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 100% 100% 100,000           100,000           99,993             99,993             

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

ราคาทุนทุนชาํระแลว้

(หน่วย: พนับาท)

สดัส่วนเงินลงทุน (%)

 

11.  ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือกลบัคืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 45,821                       45,821                       

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (45,821)                      (45,821)                      

ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือกลบัคืน - สุทธิ -                             -                             

งบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้คํ้ าประกนัสัญญาเช่าการเงิน เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่
ปฏิบติัตามสญัญาใหก้บัลูกหน้ีการคา้ซ่ึงผดินดัชาํระค่างวดกบัเจา้หน้ี (ดูหมายเหตุ 24) 

12. เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เงินฝากธนาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการให้
ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทั (ดูหมายเหตุ 29) 
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13. ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท)

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

1 1,689              115                         1,804              1,828              230                         2,058              

2 -                  -                          -                  843                  31                            874                  

1,689              115                         1,804              2,671              261                         2,932              

2553 2552

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินเพื่อขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงิน 1.89 ลา้นบาท กาํหนดระยะเวลา 
3.5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2550 ถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ค่างวดชาํระจาํนวน 42 งวดเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.04 ลา้นบาท  

ในระหว่างปี 2552 บริษทัไดข้ายสินคา้ใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน 2.33 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดระยะผ่อนชาํระ 1.5 ปี เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2554 ผอ่นชาํระจาํนวน 18 งวดเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.14 ลา้นบาท 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท)

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจกัรและ ที่ดินและอาคาร งานระหวา่งก่อสร้าง รวม

ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่า ใหเ้ช่า และสินทรัพย์

สาํนกังาน ระหวา่งทาง

ราคาทุน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 521,983                  7,002                      131,215                  18,498                    25,851                    35,028                    1,593,861                    3,563                           78,671                       2,415,672                    

เพิ่มขึ้น / โอนเขา้ -                          -                          267                         83                           75                           -                          56,202                         -                               12,335                       68,962                         

โอน / ปรับปรุง -                          -                          -                          -                          -                          -                          22,500                         -                               (22,500) -                               

จาํหน่าย / โอนออก -                          -                          -                          -                          (27) -                          (51,613) -                               -                            (51,640)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 521,983                  7,002                      131,482                  18,581                    25,899                    35,028                    1,620,950                    3,563                           68,506                       2,432,994                    

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 -                          7,002                      62,430                    12,371                    21,603                    20,436                    684,361                       1,581                           -                            809,784                       

ค่าเสื่อมราคา -                          -                          3,155                      938                         948                         2,625                      50,949                         50                                -                            58,665                         

จาํหน่าย -                          -                          -                          -                          (27) -                          (36,836) -                               -                            (36,863)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 -                          7,002                      65,585                    13,309                    22,524                    23,061                    698,474                       1,631                           -                            831,586                       

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928                           -                               -                            2,928                           

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928                           -                               -                            2,928                           

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 521,983                  -                          68,785                    6,127                      4,248                      14,592                    906,572                       1,982                           78,671                       1,602,960                    

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 521,983                  -                          65,897                    5,272                      3,375                      11,967                    919,548                       1,932                           68,506                       1,598,480                    

งบการเงินรวม
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(หน่วย: พนับาท)

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจกัรและ งานระหวา่งก่อสร้าง รวม

อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ให้เช่า และสินทรัพย์

สาํนกังาน ระหวา่งทาง

ราคาทุน

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 498,309                   6,346                      58,318                    4,511                      10,399                  11,756                     615,889                   72,660                     1,278,188                 

เพิ่มขึ้น / โอนเขา้ -                          -                          267                         41                           3                           -                          31,002                     12,330                     43,643                      

โอน / ปรับปรุง -                          -                          -                         -                          -                       -                          22,500                     (22,500) -                            

จาํหน่าย / โอนออก -                          -                          -                         -                          -                       -                          (44,577) -                          (44,577)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 498,309                   6,346                      58,585                    4,552                      10,402                  11,756                     624,814                   62,490                     1,277,254                 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 -                          6,346                      15,865                    3,994                      8,293                    5,132                      150,024                   -                          189,654                    

ค่าเสื่อมราคา -                          -                          1,448                      147                         525                       1,154                      21,803                     -                          25,077                      

จาํหน่าย -                          -                          -                         -                          -                       -                          (16,195) -                          (16,195)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 -                          6,346                      17,313                    4,141                      8,818                    6,286                      155,632                   -                          198,536                    

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 498,309                   -                          42,453                    517                         2,106                    6,624                      465,865                   72,660                     1,088,534                 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 498,309                   -                          41,272                    411                         1,584                    5,470                      469,182                   62,490                     1,078,718                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2553 2552 2553 2552

ค่าเส่ือมราคาแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 52.47          95.43          22.44          31.95          

   - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 6.20            7.76            2.64            3.53            

รวม 58.67          103.19        25.08          35.48          

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ราคาทุนก่อน

หกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ไดต้ดัจาํหน่ายค่าเส่ือมราคา

ทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 370.33        363.00        49.59          47.89          

การโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

พร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทุนขายแลว้เม่ือมีการจาํหน่ายไปในระหวา่งงวด 14.84          6.22            28.38          42.52          

การโอนสินคา้ไปเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าในระหวา่ง

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 25.35          -             -             -             

การโอนสินทรัพยร์ะหวา่งทาง (เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า) ไปเป็น

สินคา้คงเหลือในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน -             27.69          -             27.69          

บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้มื เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน

อาคารระหวา่งก่อสร้าง ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน (ดูหมายเหตุ 28) 0.56            -             0.56            -             

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 23)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 712.23        660.81        350.85        337.82        

   - ยานพาหนะ 11.63          13.80          5.45            6.45            

รวม 723.86        674.61        356.30        344.27        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: ลา้นบาท)

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ี
จะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชนจ์ากการทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
จากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 
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อตัราค่าเช่า

คู่สญัญา ระยะเวลา ต่อเดือน หมายเหตุ

สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ผูเ้ช่า)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 3 ปี 0.10            -

   บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 1 ปี 0.05            -

   บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั กรรมการบริษทั 3 ปี 0.05            -

สญัญาใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์(ผูใ้หเ้ช่า)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บุคลลภายนอก 1 ปี 0.01            -

   บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั บริษทัอ่ืน 12 เดือน 0.42            -

(หน่วย: ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553

 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2552 บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายท่ีดินจากบริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าท่ีดินตามสัญญา จาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท โดย
จ่ายชาํระเงินสด จาํนวนเงิน 14 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือบริษทัไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 22) 

15. สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า (ดูหมายเหตุ 14) ตลอดจน
ผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้ง
กรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมคํ้าประกนัเงินกูย้มืในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน 

นอกจากน้ีกรรมการบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนตวั (ดูหมายเหตุ 23) เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินภายใต้
สญัญาเช่าการเงินของบริษทับางส่วน 

16. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 39,479                40,174                8,355                  10,344                

เงินมดัจาํ 7,243                  4,011                  7,227                  4,002                  

อ่ืน ๆ 109                     51                       -                      -                      

รวม 46,831                44,236                15,582                14,346                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
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17. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

เงินเบิกเกินบญัชี 77,348                75,482                54,414                52,536                

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 50,000                50,000                50,000                50,000                

รวม 127,348              125,482              104,414              102,536              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 
บริษทั 

เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2553 2552 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 55                     55                     MOR

ธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์/เลตเตอร์ออฟเครดิต 100                   100                   MLR

ธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 50                     50                     MLR

ธนาคาร ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 5                       5                       

รวม 210                   210                   

วงเงิน (ลา้นบาท)

 

บริษทัยอ่ย 

เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2553 2552 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 23                     23                     MOR

วงเงิน (ลา้นบาท)

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ เพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงิน นอกจากน้ี กรรมการของบริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้คํ้าประกนัในนามส่วนตวัเต็มวงเงิน อีกทั้ง บริษทัไดเ้ขา้คํ้ า
ประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ยในนามบริษทัเตม็วงเงิน (ดูหมายเหตุ 5) 
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18.  เจา้หน้ีการคา้ 

 เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 24,338                19,120                105,116              99,664                

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 139                     24,344                139                     24,344                

รวม 24,477                43,464                105,255              124,008              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 

19. หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 22 64,658                91,367                59,642                86,351                

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 23 149,811              154,582              62,261                66,477                

รวม 214,469              245,949              121,903              152,828              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

  

20. เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัไดข้ายลดลูกหน้ีการคา้ให้กบับริษทัแห่งหน่ึง ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยมีลูกหน้ี
ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื ปัจจุบนับริษทัไดจ่้ายชาํระหน้ีเงินกูย้มืแลว้ทั้งจาํนวน (ดูหมายเหตุ 7)  
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21. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนาํส่งและ/หรือใบกาํกบัภาษี 11,536                10,641                1,705                  2,242                  

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,578                  2,407                  359                     895                     

เจา้หน้ีอ่ืน 3,816                  4,192                  -                      59                       

อ่ืน ๆ 78                       430                     19                       20                       

รวม 17,008                17,670                2,083                  3,216                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 

22. เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 186,796               219,115                 169,063               198,874               

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (64,658)                (91,367)                  (59,642)                (86,351)                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 122,138               127,748                 109,421               112,523               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

อา้งอิง

วงเงิน เจา้หน้ี 2553 2552 2553 2552 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การชาํระหน้ี

บริษทั

1      ธนาคาร 84,500    84,500    17,500     30,000    ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 MLR ปี 2552 ชาํระเงินตน้รายเดือน 

จาํนวน 5 งวด ๆ ละ 0.10 ลา้นบาท

ปี 2553 ชาํระเงินตน้รายเดือน 

จาํนวน 12 งวด ๆ ละ 2.50 ลา้นบาท

2      ธนาคาร 170,000  170,000  119,863   144,274  มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ลา้นบาท

3      ธนาคาร 35,000    35,000    31,700     24,600    ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลา้นบาท

รวม 289,500  289,500  169,063   198,874  

บริษทัยอ่ย

4      ธนาคาร 20,000    20,000    13,320     15,324    ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลา้นบาท

5      ธนาคาร 5,000      5,000      4,413       4,917      ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลา้นบาท

รวม 25,000    25,000    17,733     20,241    

รวมทั้งหมด 314,500  314,500  186,796   219,115  

วงเงิน มูลหน้ี

พนับาท

 

การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดงัน้ี 

2553 2552 2553 2552

ยอดยกมา 219,115                 76,832                   198,874                 57,500                   

เพิ่มข้ึน 7,100                     154,606                 7,100                     154,606                 

ลดลง (39,419)                 (39,608)                 (36,911)                 (37,604)                 

ยอดคงเหลือ 186,796                 191,830                 169,063                 174,502                 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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วงเงินท่ี 1 

ปี 2552 บริษทัไดผ้ิดเง่ือนไขการผอ่นชาํระเงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 บริษทัไดท้าํบนัทึก
ขอ้ตกลงการผอ่นชาํระหน้ีกบัธนาคาร โดยธนาคารไดอ้นุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนชาํระเงินกูย้ืมดงักล่าว ทั้งน้ี ธนาคาร
ไดย้กเวน้ดอกเบ้ียผดินดัชาํระ โดยเรียกเก็บดอกเบ้ียในอตัราปกติ นอกจากน้ี ธนาคารมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

- บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนและความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุในสญัญา  

- ผูถื้อหุน้รายใหญ่บางส่วนตอ้งรักษาสดัส่วนการถือหุน้ตามท่ีระบุในสัญญา 

วงเงินท่ี 2 

ในระหว่างปี 2552 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขอผ่อนผนัการชาํระหน้ีเงินกูย้ืมประเภททรัสตรี์ซีทส์กบัธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อ
ขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระหน้ีสินดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2553 ธนาคารดงักล่าวไดอ้นุมติัเปล่ียนแปลงขยายเง่ือนไขการผ่อนชาํระเงินกูย้ืมออกไปอีกหน่ึงปี รวม 12 
งวด ทั้งน้ี ธนาคารไดย้กเวน้ดอกเบ้ียผดินดัชาํระ โดยเรียกเก็บดอกเบ้ียในอตัราปกติ 

บริษทัมีเง่ือนไขตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุในสัญญา อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัไดผ้อ่นชาํระ
เงินกูย้มืดงักล่าวตามท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ขา้งตน้ แต่ยงัไม่ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเน่ืองจากอยู่ระหว่างการ
เจรจาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางประการกบัธนาคารดงักล่าว 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํ
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้างและกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้บางท่านไดจ้าํนาํหุน้สามญัของบริษทัไม่ตํ่ากว่าจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญา
เงินกูย้ืมดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงินในนามส่วนตวัเต็มวงเงิน นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยใน
นามบริษทัเตม็วงเงิน (ดูหมายเหตุ 5) 

23. หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท)

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

1 149,811          31,999                    181,810          62,261            14,474                    76,735            

2 - 5 249,914          23,796                    273,710          99,876            9,231                      109,107          

399,725          55,795                    455,520          162,137          23,705                    185,842          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553
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(หน่วย: พนับาท)

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

1 154,582          33,784                    188,366          66,477            15,559                    82,036            

2 - 5 245,252          26,440                    271,692          100,157          11,359                    111,516          

399,834          60,224                    460,058          166,634          26,918                    193,552          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงิน เพือ่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใหเ้ช่า และยานพาหนะ กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นราย
เดือน ๆ ละ 7.23 ลา้นบาท และ 10.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวนเงิน 149.81 ลา้นบาท (ปี 2552: 154.58 ลา้นบาท) สาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 62.26 ลา้นบาท 
(ปี 2552: 66.48 ลา้นบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตห้น้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

กรรมการบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนตวั เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินและกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ยได้
เขา้คํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินบางส่วนในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 

ในระหว่างงวด 2553 บริษทัไดท้าํสัญญาขายเคร่ืองจกัร (รถเครน) และเช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback Agreement) กบับริษทั
แห่งหน่ึง โดยบริษทัไดรั้บเงินตามสญัญาเช่า จาํนวนเงิน 29.65 ลา้นบาท (งวด 2552: 29.57 ลา้นบาท) และมีภาระผกูพนัจะตอ้งจ่าย
ค่าเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จาํนวน 48 เดือน รวมเป็นจาํนวนเงิน 35.47 ลา้นบาท (งวด 2552: 33.06 ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม บริษทั
ไม่ไดรั้บรู้กาํไรขาดทุนจากการทาํสญัญาขายและเช่ากลบัคืนดงักล่าว 

ในระหว่างงวด 2553 บริษทัไดข้ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าใหบ้ริษทัยอ่ย โดยใหบ้ริษทัยอ่ยทาํสัญญาเช่าการเงิน โดยบริษทั
ไดรั้บเงินตามสญัญาเช่า จาํนวนเงิน 51.70 ลา้นบาท  

24. หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 60,111                       60,111                       

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 20,619                       17,638                       

รวม 80,730                       77,749                       

งบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
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เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2539 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้าํการขายทรัพยสิ์นใหก้บัลูกคา้ โดยการทาํสัญญา
เช่าการเงินผ่านบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงใหบ้ริษทัยอ่ยเขา้ร่วมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2544 บริษทัย่อยไดท้าํหนงัสือตกลงรับสภาพหน้ีกบับริษทัลีสซ่ิง เน่ืองจากลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
สัญญา จาํนวนเงิน 73.62 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญารับสภาพหน้ี โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษทัยอ่ยยงัไดเ้ขา้คํ้าประกนัหน้ีสินดงักล่าวในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน  

จากรายการขา้งต้น บริษทัย่อยได้บันทึกบัญชีบริษทัผูเ้ช่าตามสัญญาดังกล่าวเป็นลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลับคืนแสดงภายใต้
สินทรัพยห์มุนเวียน จาํนวนเงิน 45.82 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 11) ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยจะ
เรียกร้องคืน จาํนวนเงิน 68.20 ลา้นบาท 

ในปี 2544 บริษทัลีสซ่ิงไดย้ืน่ฟ้องร้องดาํเนินคดีกบับริษทัผูเ้ช่า และปี 2546 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัผูเ้ช่าและบริษทัยอ่ย
รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบร่วมกนัในการจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิง จาํนวนเงิน 5.96 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 

เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 บริษทัย่อยได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหน้ี โดยมีเง่ือนไขการชาํระหน้ี
เปล่ียนแปลงจากบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือรับสภาพหน้ีลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2548 ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยมีหน้ีเงินงวดผอ่นชาํระก่อนทาํบนัทึกขอ้ตกลง จาํนวนเงิน 2.20 ลา้นบาท จึงนาํหน้ีเงินงวดผอ่นชาํระมารวมเป็นหน้ี
เงินตน้จาํนวนใหม่ตามบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

2. บริษทัยอ่ยตอ้งผอ่นชาํระเงินตน้เป็นรายงวด เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในตาราง
การชาํระเงินแนบทา้ยสญัญา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี 

บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้เพือ่เป็นหลกัประกนัแก่เจา้หน้ี จาํนวนเงิน 60.03 ลา้นบาท 

ต่อมาในระหวา่งปี 2550 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัผูเ้ช่าและบริษทัยอ่ยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบร่วมกนัในการจ่ายชาํระ
เงินใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิง จาํนวนเงิน 5.40 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2549 จนถึง
วนัฟ้องและอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 

บริษทัย่อยมิได้จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียตามสัญญา โดยบริษทัย่อยได้ยื่นฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีเก่ียวกบัมูลหน้ีท่ีสูง
เกินไป เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2550 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัมีการบนัทึกดอกเบ้ียคา้งจ่ายตามอตัราท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง
โดยมิไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีผดินดัชาํระเน่ืองจากท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบริษทัยอ่ยมีโอกาสท่ีจะชนะคดี ดงันั้น บริษทัยอ่ย
จึงไดจ้ดัประเภทบญัชีหน้ีสินดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2552 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัยอ่ยจ่ายชาํระหน้ี จาํนวนเงิน 60.11 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับ
ชดเชยความเสียหายอตัราร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2550 จนกว่าจะชาํระเสร็จ บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2552 ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการขอทุเลาการบงัคบัคดี ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกประมาณ
การหน้ีสินค่าเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ จาํนวนเงิน 20.62 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 32) 
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25. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

เงินคํ้าประกนัพนกังาน 9,673                  9,637                  217                     216                     

เงินคํ้าประกนัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 351                     338                     -                      -                      

เงินมดัจาํรับ -                      -                      96                       96                       

รวม 10,024                9,975                  313                     312                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 

26. รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

รายไดจ้ากการบริการอ่ืน 4                         10                       8,627                  8,709                  

รายไดค้่าเช่า 2,527                  2,527                  874                     874                     

ดอกเบ้ียรับ 243                     614                     149                     513                     

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 646                     13,902                646                     13,898                

กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ 4,787                  222                     -                      -                      

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                      182                     -                      -                      

กลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 6,692                  -                      6,692                  -                      

อ่ืน ๆ 1,692                  1,481                  240                     437                     

รวม 16,591                18,938                17,228                24,431                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
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27. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 11,747                10,189                11,747                10,189                

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 58,829                63,652                24,479                28,223                

ค่าสาธารณูปโภค 2,727                  2,694                  951                     921                     

ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง 12,065                7,411                  711                     569                     

ค่าเช่าและค่าขนส่ง 8,443                  4,230                  1,164                  340                     

ค่าเบ้ียประกนัภยั 3,095                  3,873                  906                     1,125                  

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 8,276                  8,679                  677                     248                     

ค่าเส่ือมราคา 58,665                103,185              25,077                35,480                

ค่ารักษาความปลอดภยั 2,127                  2,283                  705                     720                     

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 6,081                  891                     379                     157                     

ค่าโอนและจดทะเบียน 1,321                  607                     295                     328                     

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพดา้นกฎหมาย 1,128                  390                     480                     -                      

หน้ีสงสยัจะสูญ -                      -                      -                      23                       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและรายการตดัจาํหน่าย

   สินทรัพย์ 107                     4,386                  107                     4,379                  

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ -                      8,815                  -                      8,815                  

ประมาณการหน้ีสิน 2,981                  -                      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)

 
28. ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ประกอบดว้ย 

2553 2552 2553 2552

ดอกเบ้ียจ่าย 29,911                32,336                18,329                20,314                

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (557)                    -                      (557)                    -                      

สุทธิ 29,354                32,336                17,772                20,314                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: พนับาท)
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29. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษทั 

29.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

29.1.1 จ่ายชาํระตามสญัญาจา้งรักษาความปลอดภยั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.12 ลา้นบาท 

29.1.2 จ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ลา้นบาท 

29.1.3 จ่ายชาํระตามสญัญาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย อตัราค่าบริการเดือนละ 0.03 ลา้นบาท 

29.1.4 จ่ายชาํระตามสญัญาก่อสร้างอาคารสาํนกังาน จาํนวนเงิน 0.44 ลา้นบาท 

29.1.5 จ่ายชาํระตามสญัญาการใหบ้ริการระบบซอฟตแ์วร์ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.02 ลา้นบาท 

29.1.6 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดใชแ้ลว้ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ จาํนวนเงิน 0.90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

29.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชใ้นการคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 12) 

29.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

29.3.1 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัย่อย จาํนวนเงินรวม 284.20 ลา้นบาท (ดูหมาย
เหตุ 5) 

29.3.2 จากสญัญาซ้ือกลบัคืนร่วมกบับริษทัยอ่ย จาํนวนเงินรวม 9 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย 

29.4 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

29.4.1 จ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ีดินกบักรรมการบริษทั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.05 ลา้นบาท 

29.4.2 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.15 ลา้นบาท (ดู
หมายเหตุ 14) 

29.4.3 จ่ายชาํระตามสญัญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราค่าเช่าเดือนละ 1.25 ลา้นบาท 

29.4.4 จ่ายชาํระตามสญัญาวา่จา้งรักษาความปลอดภยัและรักษาความสะอาดกบับริษทัแห่งหน่ึง อตัราค่าบริการเดือนละ 
0.23 ลา้นบาท 

29.4.5 จ่ายชาํระค่าแรงงานก่อสร้างอาคารสาํนกังาน จาํนวนเงิน 1.12 ลา้นบาท 
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29.5 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชใ้นการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย จาํนวนเงินรวม 2.51 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 12) 

29.6 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

29.6.1 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัยอ่ย จาํนวนเงินรวม 115.09 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

29.6.2 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทัยอ่ย จาํนวนเงินรวม 27.90 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

29.6.3 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผดิสัญญารับสภาพหน้ี ราคาทุน
ทรัพย ์66.54 ลา้นบาท และจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค จาํนวนเงิน 
0.96 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 32) 

29.6.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 
14.92 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 32) 

30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจจาํหน่ายและบริการซ่อม และใหเ้ช่ารถเครน รถโฟลคลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่งซ่ึงเม่ือ
พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว้สามารถแยกรายไดจ้ากการดาํเนินงานสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2553 และ 2552 ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   44  

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 

ขาย บริการ การตดับญัชี รวม

รายการระหวา่งกนั

รายได้ 237,808         276,045         (238,578)                    275,275         

ตน้ทุน (173,021)        (228,381)        237,897                      (163,505)        

กาํไรขั้นตน้ 64,787           47,664           (681)                            111,770         

รายไดอ่ื้น 16,591           

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 128,361         

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (13,437)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,789)          

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (13,037)          

รวมค่าใชจ่้าย (57,263)          

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน 71,098           

ตน้ทุนทางการเงิน (29,354)          

กาํไรสุทธิ 41,744           

สินทรัพยถ์าวร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 1,598,480      

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 1,779,461      

(หน่วย: พนับาท)
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 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 

ขาย บริการ การตดับญัชี รวม

รายการระหวา่งกนั

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

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

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

รายไดอ่ื้น 18,938           

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 62,857           

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (8,268)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (41,239)          

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (16,892)          

รวมค่าใชจ่้าย (66,399)          

ขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (3,542)            

ตน้ทุนทางการเงิน (32,336)          

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (35,878)          

ภาษีเงินได้ (476)               

ขาดทุนสุทธิ (36,354)          

สินทรัพยถ์าวร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 1,564,330      

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 1,839,299      

(หน่วย: พนับาท)

 

31. การเปิดเผยเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินรวมถึงการวดัมูลค่า การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

31.2 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการท่ี
คู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญา บริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
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31.2.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารและ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด โดยบริษทัมิไดท้าํสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

31.2.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของบริษทั ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง
ไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน

เยน -                0.43               -                66.64             

(หน่วย: ลา้น)

2553 2552

           
31.2.3 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ี
ระมดัระวงัและการกาํหนดวิธีการชาํระเงินจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ดงันั้น บริษทัจึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ความเสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกว่าจาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

31.2.4 มูลคา่ยติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงมีการใหสิ้นเช่ือระยะสั้นและหน้ีสินทางการเงิน 
โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคาร ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ในตลาด จึงทาํใหร้าคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายุติธรรมอย่าง
เป็นสาระสาํคญั 

32. คดีฟ้องร้อง 

บริษทั 

32.1 บริษทัและบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั และบริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั (กลุ่ม
บริษทั) ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจาํเลยร่วม จาํนวนทุนทรัพย  ์66.54 ล้านบาท 
เน่ืองมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้หส้ัตยาบนัในการกระทาํของบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ในการขายทรัพยสิ์นใหก้บั
ลูกคา้ โดยการทาํสัญญาเช่าการเงินผ่านบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงให้บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั เขา้ร่วม
รับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเช่าดงักล่าว ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษา
ให้บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดัและกลุ่มบริษทัร่วมกนัจ่ายชาํระหน้ีพร้อมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหาย บริษทัไดย้ื่น
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อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการขอทุเลาการบงัคบัคดี ทั้งน้ี บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดบ้นัทึกผล
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสิน” ทั้งจาํนวนแลว้ (ดูหมายเหตุ 24) 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดต้กลงว่าหากกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากคดีความดงักล่าว บริษทั เดอะเครน 
เซอร์วิส จาํกดัจะเป็นผูรั้บผิดชอบผลกระทบดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ประกอบกบัผูบ้ริหารประเมินว่าบริษทั เดอะเครน 
เซอร์วิส จาํกดั มีความสามารถในการรองรับผลกระทบดงักล่าว 

บริษทัยอ่ย 

32.2 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บหนงัสือจากกรมบงัคบัคดี (ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548) แจง้ขอเลิก
สัญญาเช่าและให้บริษทัย่อยชาํระค่าเช่าให้กบัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์อง นายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ (ผูใ้ห้เช่า) โดยระบุว่า 
ตามท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้ช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 39562 จงัหวดัปทุมธานี และไดค้า้งค่าเช่าตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2545 
จนถึงปัจจุบนั (30 กนัยายน 2548) รวม 44 งวด ดงันั้น สัญญาเช่าจึงส้ินสุดลงตามสัญญาขอ้ 12 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจึ์ง
เรียนมาเพ่ือขอบอกเลิกสัญญาเช่าฉบบัดงักล่าว และใหบ้ริษทัยอ่ยส่งมอบทรัพยท่ี์เช่า (ท่ีดิน) พร้อมทั้งขนยา้ยบริวารออกจาก
พื้นท่ีและชําระค่าเช่าท่ีคา้งชําระทั้ งส้ิน จํานวนเงิน 13.60 ล้านบาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2548 บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํร้องปฏิเสธหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่เคยทาํสัญญาเช่า
ท่ีดินดงักล่าวกบันายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ ตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์ล่าวอา้งเพราะบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินตาม
โฉนดดงักล่าวขา้งตน้กบักรรมการบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 14 และ 29) 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายตามขอ้พิพาทดงักล่าวขา้งตน้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 บริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายเป็นรายเดือนดว้ยอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าท่ีดินกบักรรมการบริษทั
ย่อย (ดูหมายเหตุ 28) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ค่าเช่าคา้งจ่ายมียอดคงเหลือ จาํนวนเงิน 5.05 ลา้นบาท ซ่ึงค่าเช่าคา้งจ่าย
จาํนวนดงักล่าว กรรมการบริษทัยอ่ยจะยงัไม่รับชาํระจนกว่าขอ้พิพาทจะส้ินสุดและถา้หากเกิดความเสียหายกบับริษทัย่อย
ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริษทัยอ่ยจะสละสิทธิการรับเงินค่าเช่าจากบริษทัยอ่ย  

ส่วนท่ี 2 บริษทัยอ่ยไดว้่าจา้งบริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหป้ระเมินราคาค่าเช่า
รายเดือนของท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีตั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายเพิ่มเติมเป็นรายเดือน ตามจาํนวน
ค่าเช่าต่อเดือนท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินไวซ่ึ้งเป็นมูลค่าเช่าตลาดต่อเดือน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัยอ่ยได้
ตั้งสาํรองเผ่ือความเสียหาย จาํนวนเงิน 8.23 ลา้นบาท  

ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 รวมเป็นจาํนวนเงิน 13.28 ลา้น
บาท อยา่งไรกต็ามหากบริษทัยอ่ยเกิดความเสียหายข้ึนมากกว่าจาํนวนเงินท่ีไดต้ั้งสาํรองเผื่อความเสียหายดงักล่าว กรรมการ
ของบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผดิชอบส่วนเกินนั้นทั้งจาํนวน 

32.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทุนทรัพย ์
จาํนวนเงินประมาณ 1.32 ลา้นบาท ศาลชั้นตน้พิพากษาใหบ้ริษทัย่อยชาํระเงิน ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาใหย้กฟ้องโจทก ์
ปัจจุบนัคดีดังกล่าวกาํลงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดงันั้น บริษทัย่อยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกค่าความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
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32.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หา
ผิดสัญญารับสภาพหน้ี จาํนวนทุนทรัพย ์66.54 ลา้นบาท และขอ้หาความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค จาํนวนทุนทรัพย ์0.96 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีเก่ียวกบัมูลหน้ีท่ีสูงเกินไป (ดูหมายเหตุ 24)  

33. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553 
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