
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผูถือหุนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน  2550 งบกําไรขาดทนุรวม  สําหรับแตละงวดสามเดือน

และเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2550 และ 2549 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสด

รวม สําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ของบริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอย และ

ไดสอบทาน งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน  2550 งบกําไรขาดทนุ  สําหรับแตละงวดสามเดือนและ เกา เดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2550 และ 2549 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับ แตละงวดเกาเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน  2550 และ 2549 เฉพาะของบริษัท   ชูไก  จาํกัด (มหาชน)  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ

ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผล

การสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห

เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น

ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหวางกาลขอที่ 2 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นภายใตรางแนวปฏิบัติสําหรับ

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (ทีอ่ยูในระหวางการพิจารณาของสภาวิชาชีพบญัชี) เนื่องจากในปจจุบันมาตรฐาน

การบัญชีไทยยังไมมีขอกําหนดหรือแนวปฏิบัติสําหรับการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เพ่ือ

วัตถุประสงคของบริษัทในการนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เพ่ือใชเปนขอมูล

ประกอบการจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  นอกจากนี้ ตามทีก่ลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ระหวางกาลขอ 4 บริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนได

เสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัท เพ่ือใหเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการ

ปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับ งวดสามเดอืนและเกาเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2549 สําหรบัการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 254 9 ของบรษิทั ชูไก จาํกัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข แตมีวรรคเนนเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง นโยบายการบญัชี ตามรายงานลง

วันที่ 2 มีนาคม 2550 งบดุลรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 254 9 และงบดลุเฉพาะของบรษิทั ณ วัน

เดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิได

ใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น  

 

                              (นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)  

      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917  

 

บรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ จาํกัด 

กรงุเทพฯ 13 พฤศจกิายน 2550



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบการเงินระหวางกาลและรายงานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

บรษิทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอย 

ไตรมาสที่ 3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 
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(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 19,371                  10,778                  4,694                    3,878                    

เงินลงทุนชั่วคราว 118                       116                       -                        -                        

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 6 131,467                109,135                62,378                  60,852                  

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ - สุทธิ 7 2,003                    3,704                    2,003                    3,704                    

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 10 -                        -                        -                        -                        

รายไดคางรับ - สุทธิ 5, 8 32,595                  35,493                  6,825                    2,772                    

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                        -                        20,149                  19,296                  

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 124,863                101,697                126,635                101,697                

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 5 21,894                  27,905                  5,642                    5,745                    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 332,311                288,828                228,326                197,944                

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                        -                        174,991                174,991                

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 11 6,133                    6,787                    -                        -                        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13 1,179,295             1,284,966             693,199                747,494                

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 12 4,917                    6,047                    -                        -                        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5 27,298                  5,026                    13,615                  486                       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,217,643             1,302,826             881,805                922,971                

รวมสินทรัพย 1,549,954             1,591,654             1,110,131             1,120,915             

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

สินทรัพย
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(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 98,775                  93,307                  96,639                  92,436                  

เจาหนี้การคา 5 18,790                  41,402                  99,199                  44,863                  

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย 5 322                       14,300                  -                        14,300                  

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5, 15 196,172                191,580                120,142                113,948                

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 16 60,111                  60,111                  -                        -                        

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 4,184                    8,024                    17,934                  8,581                    

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น -                        82                         -                        -                        

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 5 11,662                  2,336                    2,709                    2,937                    

คาใชจายคางจาย 5 22,648                  23,869                  2,770                    2,517                    

ภาษีเงินไดคางจาย 10,779                  22,461                  1,600                    4,314                    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5 22,758                  21,806                  8,566                    9,593                    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 446,201                479,278                349,559                293,489                

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว 5, 15 382,551                481,816                248,511                329,637                

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 12,553                  11,813                  398                       526                       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 395,104                493,629                248,909                330,163                

รวมหนี้สิน 841,305                972,907                598,468                623,652                

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 17

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2550

และ 350,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2549 450,000                350,000                450,000                350,000                

ทุนที่ออกและเรียกชําระ - หุนสามัญ 350,000,000 หุน มูลคาหุละ 1 บาท 350,000                350,000                350,000                350,000                

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 50,000                  50,000                  50,000                  50,000                  

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 39,196                  39,196                  -                        -                        

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 6,168                    6,168                    6,168                    6,168                    

ยังไมไดจัดสรร 263,285                173,383                105,495                91,095                  

รวมสวนของผูถือหุน 708,649                618,747                511,663                497,263                

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,549,954             1,591,654             1,110,131             1,120,915             

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุน)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได 5

รายไดจากการขาย 56,086                 32,720               70,662               46,072               

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 116,779               134,138             29,139               36,364               

รายไดอื่น  99                       3,603                 3,878                 4,859                 

รวมรายได 172,964               170,461             103,679              87,295               

คาใชจาย 5

ตนทุนขาย 15,732                 16,718               55,957               35,319               

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 77,935                 84,248               17,571               19,772               

คาใชจายในการขายและบริหาร 29,466                 37,267               14,928               13,017               

รวมคาใชจาย 123,133               138,233             88,456               68,108               

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 49,831                 32,228               15,223               19,187               

ดอกเบี้ยจาย

- จากหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ -                      6,765                 -                     -                     

- จากหนี้สินทั่วไป 17,557                 12,408               10,965               4,209                 

ภาษีเงินได 6,908                  18,450               (237)                   1,867                 

กําไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได 25,366                 (5,395)                4,495                 13,111               

ขาดทุนสุทธิที่เปนของผูถือหุนเดิม -                      10,100               -                     -                     

กําไรสุทธิ 25,366                 4,705                 4,495                 13,111               

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07                    0.02                   0.01                   0.07                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 350,000,000        200,000,000      350,000,000       200,000,000      

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุน)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได 5

รายไดจากการขาย 219,959               189,308             241,073              211,258             

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 368,479               341,936             88,390               76,448               

รายไดอื่น  10,550                 17,900               15,336               17,983               

รวมรายได 598,988               549,144             344,799              305,689             

คาใชจาย 5

ตนทุนขาย 78,947                 90,532               185,657              153,969             

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 261,808               252,406             58,209               57,798               

คาใชจายในการขายและบริหาร 94,024                 100,912             50,065               35,593               

รวมคาใชจาย 434,779               443,850             293,931              247,360             

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 164,209               105,294             50,868               58,329               

ดอกเบี้ยจาย

- จากหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ -                      21,802               -                     -                     

- จากหนี้สินทั่วไป 54,569                 34,931               35,023               9,478                 

ภาษีเงินได 19,738                 43,745               1,445                 10,866               

กําไรหลังภาษีเงินได 89,902                 4,816                 14,400               37,985               

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนเดิม -                      (78,520)              -                     -                     

กําไร(ขาดทุน)กอนรายการพิเศษ 89,902                 (73,704)              14,400               37,985               

รายการพิเศษ

ขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน -                      (11,299)              -                     -                     

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ -                      109,542             -                     -                     

กําไรสุทธิ 89,902                 24,539               14,400               37,985               

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 

กําไร(ขาดทุน)กอนรายการพิเศษ 0.26                    (0.37)                  0.04                   0.19                   

รายการพิเศษ -                      0.49                   -                     -                     

กําไรสุทธิ 0.26                    0.12                   0.04                   0.19                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 350,000,000        200,000,000      350,000,000       200,000,000      

งบการเงินรวม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท



          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา สวนเกินจากการปรับโครงสรางภาย ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น สวนขาดของ

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ ในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน จากหลักทรัพยเผื่อขาย กําไรสะสม ผูถือหุนเดิม รวม

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 350,000               50,000               39,196                                        -                          179,551            -                    618,747              

กําไรสุทธิ -                       -                     -                                              -                          89,902              -                    89,902                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 350,000               50,000               39,196                                        -                          269,453            -                    708,649              

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 200,000               -                     -                                              (18)                          112,735            -                    312,717              

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 4 -                       -                     -                                              -                          1,662                -                    1,662                  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี 4 -                       -                     7,539                                          -                          43,321              (708,273)           (657,413)            

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 200,000               -                     7,539                                          (18)                          157,718            (708,273)           (343,034)            

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย -                       -                     -                                              18                            -                    -                    18                       

กําไรสุทธิ -                       -                     -                                              -                          24,539              78,520              103,059              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 200,000               -                     7,539                                          -                          182,257            (629,753)           (239,957)            

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินรวม



          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จากหลักทรัพยเผื่อขาย กําไรสะสม รวม

(ปรับปรุงใหม)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 350,000                    50,000                      -                              97,263                      497,263                    

กําไรสุทธิ -                            -                            -                              14,400                      14,400                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 350,000                    50,000                      -                              111,663                    511,663                    

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 200,000                    -                            (18)                              112,735                    312,717                    

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 4 -                            -                            -                              1,134                        1,134                        

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี 4 -                            -                            -                              (50,480)                     (50,480)                     

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 200,000                    -                            (18)                              63,389                      263,371                    

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย -                            -                            18                               -                            18                             

กําไรสุทธิ -                            -                            -                              37,985                      37,985                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 200,000                    -                            -                              101,374                    301,374                    

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549



        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        10

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรสุทธิ 89,902              24,539              14,400              37,985              

ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 163,788            153,982            42,923              32,876              

หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 855                   2,201                -                    277                   

หนี้สูญไดรับคืน (1,182)               -                    -                    -                    

ขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน -                    11,299              -                    -                    

กําไรจากการปรับลดหนี้ -                    (4,958)               -                    (4,958)               

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 8,361                5,252                8,361                5,252                

รายการตัดจําหนายสินทรัพย -                    1,766                -                    -                    

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (1,695)               (896)                  (49)                    (623)                  

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว -                    21                     -                    21                     

ขาดทุนจากหนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน -                    1,485                -                    -                    

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 817                   (285)                  817                   (285)                  

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ -                    (109,542)           -                    -                    

กําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนเดิม -                    78,520              -                    -                    

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 260,846            163,384            66,452              70,545              

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสินดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (21,904)             (11,845)             (1,527)               (72,719)             

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 1,701                4,388                1,701                4,388                

รายไดคางรับ 2,898                (4,840)               (4,053)               (7,525)               

สินคาคงเหลือ 5,336                (49,474)             (5,861)               (47,366)             

ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง -                    2,127                -                    -                    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,911                (3,673)               3,397                (12,018)             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (22,272)             1,977                (13,129)             272                   

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        11

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2550 2549 2550 2549

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

เจาหนี้การคา (22,612)             15,415              54,337              40,178              

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย (13,978)             10,671              (14,300)             -                    

เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน -                    -                    -                    (3,281)               

เงินรับลวงหนาคาสินคา 9,325                4,666                (228)                  4,666                

คาใชจายคางจาย (1,220)               (8,483)               253                   (695)                  

ภาษีเงินไดคางจาย (11,682)             (1,677)               (2,714)               83                     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 951                   (13,896)             (1,027)               993                   

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 740                   737                   (128)                  2                       

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 194,040            109,477            83,173              (22,477)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (3)                     (2)                     -                    -                    

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง -                    31,059              (853)                  7,846                

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 654                   (4,011)               -                    -                    

ซื้อสินทรัพยถาวร (21,467)             (70,618)             (1,126)               (12,002)             

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 4,665                39,320              345                   3,217                

จายชําระเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                    (21,998)             -                    (21,998)             

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว -                    2,031                -                    31                     

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (16,151)             (24,219)             (1,634)               (22,906)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 4,651                (6,877)               3,386                (7,149)               

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) (3,840)               81,659              9,353                102,217            

เงินกูยืมระยะสั้นอื่นลดลง (82)                    (24,105)             -                    -                    

เงินสดรับจากสัญญาขายและเชาคืน 6,752                -                    6,752                -                    

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (134,410)           (121,997)           (59,207)             (48,638)             

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (41,470)             (1,945)               (41,007)             (470)                  

จายชําระหนี้สินระยะยาวอื่น -                    (3,600)               -                    -                    

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (897)                  (10,740)             -                    -                    

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาซื้อกลับคืน -                    (2,092)               -                    -                    

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (169,296)           (89,697)             (80,723)             45,960              

งบการเงินรวม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะบริษัท



        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        12

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 8,593                (4,439)               816                   577                   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนงวด 10,778              36,674              3,878                3,895                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือสิ้นงวด 19,371              32,235              4,694                4,472                

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด:

ดอกเบี้ยจาย 76,829              29,426              34,767              9,488                

ภาษีเงินได 21,823              35,167              4,306                8,054                

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไมเปนตัวเงิน  

ระหวางงวด 2550

1.  บริษัทและบริษัทยอยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุนจํานวนเงิน 68.70 ลานบาท (งวด 2549: 193.36 ลานบาท) โดยจายชําระ 

     เงินสด จํานวนเงิน 15.79 ลานบาท (งวด 2549: 39.92 ลานบาท) สวนที่เหลือบริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาทางการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาเปนสินคาเพื่อขายมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 36.61 ลานบาท (งวด 2549: 1.56 ลานบาท)  

     และจํานวนเงิน 64.60 ลานบาท (งวด 2549: 56.12 ลานบาท) ตามลําดับ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละงวด 3 เดอืนและ 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 (สอบทานแลว) 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตรวจสอบแลว) 

1. 

บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และได

แปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชา

รถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง  บริษัทมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 42/62 หมู 14 

ตาํบลบางแกว อําเภอ บางพลี จงัหวัด สมุทรปราการ 

ขอมูลทั่วไป 

2. 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

งบการเงินระหวาง กาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 254 9 โดยเนนการให

ขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม  ๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงาน

ไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบการเงนิระหวางกาล

นี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินระหวางกาลดังกลาว

เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย  

บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

เกณฑในการจดัทาํงบการเงนิระหวางกาล 

- การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซ่ึงกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่ถูกนํามารวมกันอยูภายใตการควบคุม

สูงสุดโดยบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการเดียวกัน ทั้งกอนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไมเปนการ

ควบคุมช่ัวคราว 

เกณฑในการนาํเสนองบการเงนิรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมสําหรับแตละงวด 3 เดอืนและ 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 และงบการเงินรวมของ

บริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ยกเวนการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกันไดจัดทําขึ้นภายใตรางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (ที่อยูในระหวางการ

พิจารณาของสภาวิชาชีพบญัชี) ดังนี้ 

- การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันนั้นไมมีการซ้ือธุรกิจเกิดขึ้น เนื่องจากความเส่ียงและประโยชนที่มีตอบุคคล กลุม

บุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุด ไมมีการเปล่ียนจากการรวมธุรกิจ ดังนั้น การบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกันใหถือตามมูลคาตามบัญชี “Predecessor Value” ของกิจการที่ถูกนํามารวม โดยผูซ้ือตองรับรู

สินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ถูกนํามารวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน 
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งบการเงนิระหวางกาลรวมของกลุมบริษัทสําหรับแตละงวด 3 เดอืนและ 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 และงบ

การเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนลักษณะการแสดงรายการที่สะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาทางเศรษฐกิจของ

กลุมบริษัทที่นํามารวมกันเปนองคกรทางเศรษฐกิจเดียวกัน โดยที่ความสัมพันธในลักษณะของความเปนบริษัทใหญกับบริษัทยอย

ตามกฎหมายจะยังไมไดเกิดขึ้นจนกระทั่งหลังจากบริษัทไดถือหุนบริษัทยอยดังกลาว งบ การเงนิที่นํามารวมกันของกลุมบริษัท

เปนการรวมกันหรือเปนการรวบรวมงบการเงนิของทุกบริษัทในกลุมบริษัทใหเปนองคกรทางเศรษฐกิจเดียวกันนับจากวันที่ที่อยู

ภายใตการควบคุมเดียวกัน 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่

ไดรับมากับตนทุนการซ้ือเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซ่ึงการลงทุนดังกลาว

เปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุลภายใตสวนของผูถือหุน 

งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ ไดรวมบัญชีของบริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

31 ธันวาคม

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ 2550 2549 2549

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% -* 100%

สัดสวนเงินลงทุน

30 กันยายน

* งบการเงินรวมงวด 2549 ไดรวมรายการบัญชีของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เนื่องจากมีการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกันดังกลาวขางตน 

สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลรวม ณ วันที่ในงบดุลและสําหรับแตละงวด 9 เดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 คิดเปนจํานวนประมาณรอยละดังนี้ 

บริษัทยอย

30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2549

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 9.70                     8.67                     24.11                   19.23                   

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 23.16                   21.51                   33.85                   27.09                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 8.57                     9.14                     20.83                   16.68                   

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 14.17                   14.13                   16.78                   30.37                   

อัตรารอยละของสินทรัพยรวม

ของบริษัทยอยในงบดุลรวม

อัตรารอยละของรายไดรวม

ของบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนรวม

 

รายการและบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงนิ ระหวางกาล รวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกัน

หรือที่คลายคลึงกัน 
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3. 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้บริษัทไดใชนโยบายการบัญชี

ที่สําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด  3 เดอืนและ 9 เดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2550 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการ

จัดทํางบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4. 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ได

จัดทําขึ้นใหม เนื่องจากบริษัทไดนํารางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันมาใชในการจัดทํางบการเงิน

รวม (ดูหมายเหตุ 2) เปนเหตุใหมีผลกระทบดังตอไปนี้ 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและการแกไขขอผดิพลาด 

- สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลง จํานวนเงิน 11.34 ลานบาท 

- กําไรสะสมยกมาตนป 2549 เพ่ิมขึ้น จํานวนเงิน 43.32 ลานบาท 

- กําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดอืนและ 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 3 0 กันยายน 2549 ลดลง จํานวนเงิน 36.73 ลานบาท (0.18 บาทตอ

หุน) และลดลง จํานวนเงิน 59.98 ลานบาท (0.30 บาทตอหุน) ตามลําดบั 

บริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท เพ่ือใหเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะของบริษัท งวด

กอนที่นํามาเปรียบเทียบ เสมือนวาบริษัทไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด เปนเหตุใหกําไรสุทธิ

สําหรับงวด 3 เดอืนและ 9  เดือนส้ินสุดวันที่ 3 0 กันยายน 2549 ลดลง จาํนวนเงิน 28.85 ลานบาท (0.14 บาทตอหุน) และลดลง 

จํานวนเงิน 47.07 ลานบาท (0.24 บาทตอหุน) และกําไรสะสมยกมาตนป 2549 ลดลง จํานวนเงิน 50.48 ลานบาท 

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยไดปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับบัญชีตาง ๆในปกอน ๆ เปนเหตุใหกําไร

สะสมตนป 2549 เพ่ิมขึ้น จํานวนเงิน 1.66  ลานบาทในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 1.13 ลานบาท ในงบการเงนิเฉพาะของ

บริษัท และกําไรสุทธิสําหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ในงบการเงินรวม ลดลง จํานวนเงิน 0.53 ลานบาท (0.003 

บาทตอหุน) และกําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 3 0 กันยายน 2549 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ลดลง จํานวนเงิน 3.07 ลานบาท (0.015 บาทตอหุน) และ 2.54 ลานบาท (0.013 บาทตอหุน) ตามลําดบั  

ในป 2549 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกัด (บริษัทยอย) ไดปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับบัญชี ที่ดินที่

ไมไดใชในการดําเนินงาน จํานวนเงิน 3.98 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยไดรับที่ดินมา ในป 2546 และ 2547 แตไมไดบันทึกบัญชี (ดู

หมายเหตุ 12) 

5. 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบริษัทและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกัน ซ่ึงบริษัทและบุคคลเหลานี้เก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/

หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทและบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา

ตามปกติตามธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไปหรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือ

ของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาสําคัญที่มีกับบริษัทและบุคคลที่เก่ียวของกันมีดังนี้ 

 

 

 

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
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รายการบัญชีที่สําคัญที่มีกับกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับแตละงวด 3 เดอืนและ 9 เดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 

มีดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 

 3 เดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 

 บริษัทยอย       

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกัด        

ขายสินคา -  -  13,300  - 

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  -  8,200  6,314 

รายไดคาเชาอาคาร -  -  287  287 

รายไดอ่ืน -  -  915  915 

ซ้ือสินคา -  -  -  1,963 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  -  6  68 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จาํกัด        

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  -  6,513  9,833 

รายไดอ่ืน -  -  1,065  1,065 

ซ้ือสินคา -  -  32,770  7,000 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  -  4  3 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จาํกัด        

ขายสินคา -  -  -  22,000 

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  -  4,281  2,333 

รายไดอ่ืน -  -  915  915 

ซ้ือสินคา -  -  -  1,963 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  -  15  27 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จาํกัด        

ขายสินคา -  -  -  85 

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  -  4,960  5,926 

รายไดอ่ืน -  -  1,263  - 

ซ้ือสินคา -  -  13,359  16,475 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  -  1,109  1,093 

ดอกเบี้ยจาย -  -  334  29 

 บริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน       

บริษัท รูคา จาํกัด        

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  195  -  59 

บริษัท ลิฟทติ้ง จาํกัด        

ขายทรัพยสิน -  4,500  -  - 
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 (หนวย: พันบาท) 

 3 เดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 

ซ้ือทรัพยสิน -  3,500  -  - 

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จาํกัด        

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  9,084  -  - 

ขายที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 

บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการ/ผูถือหุน) 

1,400  -  -  - 

คาเชา 150  150  -  - 

 

 (หนวย: พันบาท) 

 9 เดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 

 บริษัทยอย       

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกัด        

ขายสินคา -  -  13,300  39,650 

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  -  23,812  13,803 

รายไดคาเชาอาคาร -  -  861  861 

รายไดอ่ืน -  -  2,795  1,865 

ซ้ือสินคา -  -  23,490  5,653 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  -  200  122 

ดอกเบี้ยรับ -  -  22  - 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จาํกัด        

ขายสินคา -  -  -  2,991 

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  -  24,670  26,632 

รายไดอ่ืน -  -  3,195  2,372 

ซ้ือสินคา -  -  44,582  10,465 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  -  61  149 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จาํกัด        

ขายสินคา -  -  10,200  30,717 

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  -  12,631  6,800 

รายไดอ่ืน -  -  2,785  1,865 

ซ้ือสินคา -  -  24,390  5,968 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  -  1,103  48 
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 (หนวย: พันบาท) 

 9 เดือน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จาํกัด        

ขายทรัพยสิน -  -  1,350  - 

ขายสินคา -  -  -  1,390 

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  -  16,294  14,604 

รายไดอ่ืน -  -  3,844  391 

ซ้ือสินคา -  -  26,949  60,349 

ซ้ือทรัพยสิน -  -  157  5 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  -  2,380  2,189 

คาใชจายอ่ืน -  -  1,159  77 

ดอกเบี้ยจาย -  -  804  29 

 บริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน       

บริษัท รูคา จาํกัด        

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง 1,743  605  -  101 

บริษัท ลิฟทติ้ง จาํกัด        

รายไดจากการบรกิารซอมแซม -  95  -  95 

ขายทรัพยสิน -  12,669  -  - 

ขายสินคา -  2,700  -  2,700 

ซ้ือสินคา -  3,540  -  3,540 

ซ้ือทรัพยสิน -  16,800  -  - 

บริษัท เครนทูเดย จาํกัด        

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง -  166  -  - 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  640  -  - 

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จาํกัด        

รายไดจากการใหบรกิารเชาและขนสง 1,943  18,445  -  - 

คาใชจายในการบริการและบริหาร -  23  -  - 

ขายที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 

บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการ/ผูถือหุน) 

1,400  -  -  - 

คาเชา 450  450  -  - 

ซ้ือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง -  12,520  -  12,520 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้   

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 

 บริษัทยอย       

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกัด        

ลูกหนี้การคา -  -  5,678  16,421 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -  -  -  2,014 

ลูกหนี้เชาซ้ือ -  -  -  320 

รายไดคางรับ -  -  -  34 

เจาหนี้การคา -  -  1,701  761 

เงินมัดจํารับ -  -  96  696 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จาํกัด        

ลูกหนี้การคา -  -  10,157  13,632 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -  -  20,149  17,282 

ดอกเบี้ยคางรับ -  -  -  17 

เจาหนี้การคา -  -  35,146  251 

คาใชจายคางจาย -  -  3  - 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จาํกัด        

ลูกหนี้การคา -  -  7,049  5,728 

เจาหนี้การคา -  -  21,847  8,151 

เจาหนี้อ่ืน -  -  -  288 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จาํกัด        

ลูกหนี้การคา -  -  3,069  2,137 

รายไดคางรับ -  -  -  - 

เจาหนี้การคา -  -  35,416  14,649 

เงินกูยืม -  -  16,600  6,537 

ดอกเบี้ยคางจาย -  -  410  - 

บริษัท รูคา จาํกัด        

ลูกหนี้การคา 2,993  154  2,175  634 

เงินทดรองจาย 87  87  -  - 

เจาหนี้การคา 110  110  -  - 

บริษัท เครนทูเดย จาํกัด        

ลูกหนี้การคา 108  108  108  108 

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จาํกัด        

ลูกหนี้การคา -  4,155  -  - 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 

 บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการ/ผูถือหุน)        

เงินทดรองจาย 160  -  -  - 

เงินกูยืมระยะส้ัน 4,184  8,024  1,334  2,044 

คาใชจายคางจาย 3,400  2,950  -  - 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแก บคุคลและกิจการ ที่เก่ียวของกัน ในงบการเงินของบริษัทสําหรับแตละงวด 9 

เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 มีดังนี้ 

2550 2549 2550 2549

ยอดยกมา -                        53,037                   19,296                   36,471                   

เพิ่มขึ้นระหวางงวด -                        9,442                     29,197                   29,210                   

ลดลงระหวางงวด -                        (40,501)                 (28,344)                 (47,901)                 

ยอดคงเหลือ -                        21,978                   20,149                   17,780                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกันของบริษัทไมไดคิดดอกเบี้ยระหวางกันสําหรับเงินใหกูยืมกรรมการและคิด

ดอกเบีย้รอยละ MLR+1 ตอป สําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากบคุคลและกิจการที่เก่ียวของกัน ในงบการเงินของบริษัท สําหรับแตละงวด 9 เดอืน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 มีดังนี้ 

2550 2549 2550 2549

ยอดยกมา 8,024                     27,321                   8,581                     1,107                     

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 13,823                   113,017                 37,773                   134,842                 

ลดลงระหวางงวด (17,663)                 (31,358)                 (28,420)                 (30,949)                 

ยอดคงเหลือ 4,184                     108,980                 17,934                   105,000                 

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทไดกูยืมเงินระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน แหงหนึ่ง คิดดอกเบี้ยรอยละ 9.25 ตอป สําหรับจาํนวนเงินตน 7.50 ลานบาท 

และไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกันสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกันสวนที่เหลือ 
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6. 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระได

ดังนี้ 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้การคา - อื่นๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 35,017                47,350                3                         11,474                

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 76,874                54,507                33,500                10,847                

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 15,227                1,502                  1,241                  326                     

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 4,038                  851                     455                     167                     

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 8,578                  10,348                1,340                  1,775                  

      รวม 139,734              114,558              36,539                24,589                

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,369)              (11,433)              (2,398)                 (2,398)                 

      รวมลูกหนี้การคา - อื่นๆ 128,365              103,125              34,141                22,191                

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                      969                     15,585                14,995                

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                      4,842                  7,693                  16,525                

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 106                     212                     41                       2,050                  

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 2,862                  7                         4,912                  5,091                  

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 154                     -                      6                         -                      

      รวม 3,122                  6,030                  28,237                38,661                

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20)                      (20)                      -                      -                      

      รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,102                  6,010                  28,237                38,661                

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 131,467              109,135              62,378                60,852                

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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7. 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมียอดลูกหนี้จากการขายผอนชําระคงเหลือ ดังนี้ 

ลูกหนีจ้ากการขายผอนชําระ - สุทธิ 

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 2,271                  3,772                  2,271                  3,772                  

หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี (268)                    (68)                      (268)                    (68)                      

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ - สุทธิ 2,003                  3,704                  2,003                  3,704                  

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

8. 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมียอดรายไดคางรับคงเหลือ ดังนี้ 

รายไดคางรับ - สุทธิ 

2550 2549 2550 2549

รายไดคางรับ 34,400                37,551                8,630                  4,577                  

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,805)                 (2,058)                 (1,805)                 (1,805)                 

รายไดคางรับ - สุทธิ 32,595                35,493                6,825                  2,772                  

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

ในระหวางป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายไดคางรับที่เกินกําหนดรับชําระเปน

ระยะเวลา 2 เดือน 

9. 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอย 2550 2549 2550 2549 2550 2549

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

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

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

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

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

ราคาทุนทุนชําระแลว

(หนวย: พันบาท)

สัดสวนเงินลงทุน (%)
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10.  

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวย 

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ 

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน 45,821                45,821                -                      -                      

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

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ -                      -                      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืนเกิดจากบริษัทยอยไปค้าํประกันสัญญาเชาทาง

การเงินใหกับลูกหนี้การคา ซ่ึงผิดนัดชําระคางวดกับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 16) 

11. 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินฝากธนาคารของบริษัทยอย ได ใชเปนหลักประกันในการใหธนาคาร

ออกหนังสือค้ําประกัน (ดูหมายเหตุ 18) 

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

12. 

ป 2549 บริษัทยอยไดตรวจพบที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานที่เกิดจากการที่กรรมการบริษัทยอยไดรับมาจากการรับชําระ

หนี้สินสวนตัวในป 2546 และ 2547 โดยระบุกรรมสิทธ์ิเปนของบริษัทยอยและไมมีการบันทึกบัญชีแตอยางใด ที่ประชุม

กรรมการบริษัทยอยเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ไดมีมติใหบันทึกบัญชีที่ดินดังกลาวเปนทรัพยสินของบริษัทยอยและเงินกูยืม

ระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน จํานวนเงิน 3.98 ลานบาท ตามสัญญาจะซ้ือจะขายและมีมติใหกรรมการบริษัทยอย

ซ้ือที่ดินดังกลาวคืนจากบริษัทยอยดวยราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระหรือราคาทุนแลวแตราคาใดจะสูงกวาภายใน 270 วัน 

เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2550 บริษัทยอยไดจําหนายที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานดงักลาวราคาทนุ 1.13 ลานบาทใหกับบุคคลที่

เก่ียวของกัน (บุตรสาวของกรรมการบริษัท) เปนจํานวนเงิน 1.40 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระ โดย

บริษัทยอยไดรับรูกําไรจากการจําหนายที่ดินดังกลาวจํานวนเงิน 0.27 ลานบาท ในงบกําไรขาดทนุ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอยเม่ือวันที่ 20 กันยายน 2550 มีมติใหกรรมการบริษัทยอยขยายระยะเวลาการซ้ือที่ดินสวนที่เหลือ

คืนจากบริษัทยอยซ่ึงมีราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระเปนจํานวนเงิน 9 ลานบาทออกไปอีก 180 วัน โดยคิดดอกเบี้ยใน

อัตรารอยละ MOR+1 ตอปของราคาประเมินดังกลาว  

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 

13. 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของกิจการ ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา

ประกันภัยส่ิงปลูกสราง เครื่องจักร และจํานําหุนของบริษัทที่กรรมการถืออยูบางสวนเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทยังค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

 

 

 

สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 
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14. 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวย 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

2550 2549 2550 2549

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 13,433                19,587                11,297                18,716                

ตั๋วสัญญาใชเงิน 56,100                56,100                56,100                56,100                

ทรัสตรีซีทส 29,242                17,620                29,242                17,620                

รวม 98,775                93,307                96,639                92,436                

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวนเงิน 34 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและ จํานวนเงิน 30 ลานบาท 

สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย MRR+2, Prime Rate และ MOR+1 ตอป และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนอีก จํานวน

เงิน 406.68 ลานบาท สําหรบังบการเงนิรวม และ จาํนวนเงนิ 363 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย

ตามที่ระบุไวในสัญญา ซ่ึงค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรบางสวน เปนหลักทรัพยค้ําประกันและ

จํานําหุนสามัญที่กรรมการถืออยูบางสวนเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารรวมกับการเขาค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท

และบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 13) 

15. 

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวย 

หนี้สินระยะยาว 

2550 2549 2550 2549

เงินกูยืมจากธนาคาร 240,963                 282,433                    225,275                 266,282                 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 333,589                 385,895                    143,378                 177,303                 

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 4,171                     5,068                        -                         -                         

รวม 578,723                 673,396                    368,653                 443,585                 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (196,172)                (191,580)                  (120,142)                (113,948)                

หนี้สินระยะยาว - สุทธิ 382,551                 481,816                    248,511                 329,637                 

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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เงนิกูยมืจากธนาคาร 

มีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

มูลหนี้ (พันบาท)       

2550 เจาหนี้  2549  ระยะเวลา  อัตราดอกเบี้ย  การชําระหนี้ 

 บริษัทใหญ         

ธนาคาร 225,000    265,500  ธ.ค. 2549 – ธ.ค. 2554  MLR+1  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 

โดยชําระเงินตนเดือนละ 4.50 ลานบาท 

ธนาคาร   275    782  เม.ย. 2546 – ม.ค. 2551  MRR  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 

เดือนละ 0.06 ลานบาท 

 บริษัทยอย         

ธนาคาร 15,688  16,151  ม.ค. 2549 – ธ.ค. 2556  MLR + 1.5  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน

รวม 84 งวด 

เม่ือวันที่ 19 ตลุาคม 2549 บริษัทไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 270 ลานบาท เพ่ือซ้ือที่ดินจากบริษัทที่

เก่ียวของกันแหงหนึ่ง และไดจํานองที่ดินดังกลาวเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวนเงิน 58.10 ลานบาท 

(ป 2549: 56.84 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และ 54.28 ลานบาท (ป 2549 : 54.68 ลานบาท) สําหรบังบการเงนิเฉพาะของ

บริษัท แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวน ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยส่ิง

ปลูกสรางและเครื่องจักร เปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอยยังคงค้ําประกันเงินกู

ในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 13) 

เงินกูยืมของบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ที่จะครบกําหนดในป 2556 ปจจุบันบริษัทยอยอยูในระหวางการเจรจา

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขการจายชําระเงินกูยืม 

ป งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

1 173.62                          80.01                                        

2 - 5 242.22                          99.45                                        

415.84                          179.46                                      

(หนวย: ลานบาท)

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอย ไดทาํสัญญาเชาทางการเงนิ  เพ่ือซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ  กําหนดการชําระคาเชา

เปนรายเดือน ๆ ละ 6.67 ลานบาท และ 15.17 ลานบาท ตามลําดบั ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงนิที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จาํนวนเงิน 136.78 ลานบาท (ป 2549: 133.55 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และ 65.87 ลานบาท 

(ป 2549: 59.27 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 
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เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาขายเครื่องจักร (รถเครน) แลวเชากลับคืน (Sale and Leaseback Agreement) กับบริษัท

แหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญาประมาณ 9.81 ลานบาท 

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีเงนิกูระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จาํนวน 5 แหง โดยบริษัทยอย ผิดนัดชําระเงินกู

ดังกลาวและเม่ือวันที่ 30 ตลุาคม 2543 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินทั้งหมด ซ่ึงบริษัทยอยตองจาย

ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามรายละเอียด เงื่อนไขที่ตองปฏิบัติและอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้

ดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียดการจายชําระหนี้ดังนี้  

- 

- 

สถาบันการเงินแหงที่ 1 

เม่ือวันที่ 31 ตลุาคม 2545 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบัน จํานวนเงินตน 1.86 ลานบาท และดอกเบีย้คาง

ชําระ จาํนวนเงนิ 0.06 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยตองจายดอกเบี้ยคางชําระภายในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2545 และ

ผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จส้ินภายในวันที่ 31 ตลุาคม 2552 ตามรายละเอียดการจายชําระที่ระบุในสัญญา โดย

บริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคง

ค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

สถาบันการเงินแหงที่ 2  

ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้เม่ือวันที่ 30 ตลุาคม 2543 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบัน จํานวนเงินตน 

5.29 ลานบาท และดอกเบีย้คางชําระ จาํนวนเงนิ 0.47 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปน

รายเดือนใหเสร็จส้ินภายในกําหนดระยะเวลา 10 ป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ตามรายละเอียดการชําระที่ระบุในสัญญา 

โดยบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทยอย

ยังคงค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

- สถาบันการเงินแหงที่ 3 

เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2547 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน จํานวนเงินตน 558.82 ลานบาท และ

ดอกเบี้ยคางชําระ จํานวนเงิน 628.45 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนจํานวนเงิน 360 ลานบาทให

เสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2548 กรณีที่บริษัทยอยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ทางสถาบันการเงินจะปลดหนี้เงินตนและ

ดอกเบี้ยที่คางชําระที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งไถถอนหลักหลักประกันคืนใหแกบริษัทยอย โดยบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอม

ส่ิงปลูกสรางของบริษัทที่เก่ียวของกันและกรรมการบริษัทเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และค้ําประกันโดย

บริษัทที่เก่ียวของกันรวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2548 บริษัทยอยไดจายชําระเงินตน จํานวนเงิน 10 ลานบาท และไดขอผอนปรนขยายระยะเวลาการจาย

ชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาว โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมดังนี้ ใหชําระดอกเบี้ยของเงินตน จํานวนเงิน 350 

ลานบาท ทุกส้ินเดือนและชําระเงินตนทั้งจํานวนภายในวันที่ 23 กันยายน 2548 โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป ตอมาเม่ือวันที่ 

1 มิถนุายน 2549 บริษัทยอยไดรับการขยายเวลาการชําระหนี้เปนวันที่ 20 กันยายน 2549  

จากรายการดังกลาวขางตน บริษัทยอยไดบันทึกผลตางระหวางภาระหนี้ที่จายชําระตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับมูลหนี้ที่

ปรากฏตามบญัชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 จํานวนเงิน 823.32 ลานบาทไวในบัญชี “กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้รอตัด

บญัชี” และบริษัทยอยจะรับรูเปนรายไดเม่ือบริษัทยอยสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขในแตละสัญญาดังกลาว  
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เม่ือวันที่ 21 พฤศจกิายน 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกเพ่ิมเติมตอทายสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 

2547 (ครั้งที่ 3) โดยใหบริษัทยอยชําระหนี้ จํานวนเงิน 310 ลานบาท ภายในวันที ่ 29 ธันวาคม 2549 สวนหนี้ที่เหลือเจาหนี้

ยินยอมใหปรับลดภาระหนี้ทั้งจํานวน  และคิดดอกเบี้ยจากเงินตน จํานวนเงิน 340 ลานบาท ในอัตรา MLR ตอป โดยเริ่มคิด

ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2549 ตอมาเม่ือวันที่ 29 พฤศจกิายน 2549 บริษัทยอยไดชําระหนี้เสร็จส้ินแลวจึงไดรับรูกําไรจากการ

ปรับโครงสรางหนี้ จํานวนเงิน 853.32 ลานบาท ในงบกําไรขาดทนุป 2549 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 1.29 ลานบาท (31 

ธันวาคม 2549: 1.19 ลานบาท) แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

16. 

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

เชาทางการเงินผานบริษัทลีสซ่ิงแหงหนึ่งซ่ึงมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคา

ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เม่ือวันที่ 8 ตลุาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซ่ิง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน

สัญญาเปนจํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพหนี้ 

โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันหนี้สินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืนแสดงภายใต

สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ที่บริษัทยอยจะ

เรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซ่ิงไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอย

รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซ่ิง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอย

ละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจาย

ชําระเงินใหแกบริษัทลิสซ่ิง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2549 

จนถึงวันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

ตั้งแตป 2544 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2548 บริษัทยอยไดมีการตกลงทําบันทึกแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้หลายฉบับ รวมทั้ง

บันทึกขอตกลงพิเศษ สรุปบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 มีรายละเอียด ดังนี้ 

หนี้สินตามสัญญาซ้ือกลับคืน 

1. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 ตามจํานวนเงินที่ระบุใน

ตารางการชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

2. ทางบริษัทลีสซ่ิงจะดําเนินการทุกทางภายใตการดําเนินคดีทางศาลใหบริษัทผูเชาชําระหนี้ไมต่ํากวา 50 ลานบาทพรอม

ดอกเบี้ย 

3. หากบริษัทลีสซ่ิงไดรับชําระเงินจากบริษัทผูเชาจะดําเนินการหักคาใชจายอ่ืนและหนี้คางชําระ หากมีเงินเหลือจะจายคืน

บริษัทยอยตอไป กรณีที่เงินที่ไดรับชําระไมเพียงพอ บริษัทยอยตองรับผิดชอบในหนี้คงเหลือ 

4. บริษัทลีสซ่ิงใหบริษัทยอยจายชําระเพียงอัตรารอยละ 50 ของหนี้คงเหลือโดยผอนชําระเปนรายงวดตามขอ 1 
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เม่ือวันที่ 24 ตลุาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้

เปล่ียนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหนี้เงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลงเปนจํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมารวม

เปนหนี้เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่ระบุใน

ตารางการชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาค้ําประกันแกเจาหนี้จํานวน 60.03 ลานบาท 

ปจจุบันบริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เก่ียวกับมูลหนี้ที่

สูงเกินไป เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตามบริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอัตราที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง

โดยมิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะชนะคดี ดังนั้นบริษัทยอย

จึงไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน   

17. 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2550 มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 350 ลานบาท เปน 450 ลานบาท โดย

ออกหุนสามัญใหมอกีจาํนวน  100 ลานหุนมูลคาหุนละ  1 บาท ทั้งนี้ หุนเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว  ที่ประชุมฯไดมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาและกําหนดราคา วิธีการเสนอขาย และระยะเวลา ตลอดจนพิจารณาและกําหนดวิธีการจัดสรร

หุนในสวนที่เหลือจากการจองซ้ือใหประชาชนทั่วไป 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่  10 มิถุนายน  2549 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  300 ลานบาท เปน  200 ลานบาท

และมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  200 ลานบาท เปน  350 ลานบาท  โดยออกหุนสามัญใหมอกีจาํนวน  150 ลานหุน

มูลคาหุนละ 1 บาท 

โดยมีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ดังนี้ 

ทุนเรือนหุน 

- จาํนวน 100 ลานหุน เสนอขายใหกับกรรมการบริษัทในราคาหุนละ 1 บาท 

- จาํนวน 50 ลานหุน เสนอขายใหกับบคุคลเปนการเฉพาะเจาะจงในราคาหุนละ 2 บาท 

โดยบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนดังกลาวขางตนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 22 มิถนุายน 2549 

ในระหวางเดือน ตุลาคม 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจาก 200 ลานบาท เปน 250 ลานบาท (แบงออกเปน

หุนสามัญ 250 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุนสามัญใหมจาํนวน 50 ลานหุน ในราคาหุนละ 2 บาท 

ในระหวางเดอืน พฤศจกิายน 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจาก 250 ลานบาท เปน 350 ลานบาท (แบง

ออกเปนหุนสามัญ 350 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุนสามัญใหมจาํนวน 100 ลานหุน ในราคาหุนละ 1 บาท 
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18. 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้  

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัท 

ภาระผกูพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนงัสือค้าํประกัน จาํนวนเงนิ 0. 18 ลานบาท  

- ตองจายตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัยในอัตราคาเชาเดือนละ 0.11 ลานบาท  

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินในอัตราคาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท  

- ตองจายเงินตามสัญญาที่ปรึกษาการเงิน จํานวนเงิน 0.25  ลานบาท 

- Letter of Credit ที่เปดใชแลวยังไมครบกําหนดชําระ จํานวนเงิน 24.70 ลานเยน 

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 217.30  ลานบาท 

- จากสัญญาซ้ือกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 29.17 ลานบาท 

บริษัทยอย 

ภาระผกูพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 4.36 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 11)  

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัทในอัตราคาเชาเดือนละ 0. 05 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาเชาอาคารกับบริษัทที่เก่ียวของกันในอัตราคาเชาเดือนละ 0. 15 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัทที่เก่ียวของกัน(บริษัทใหญ)ในอัตราคาเชาเดือนละ 1.25 

ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหนึ่ง ในอัตราเดือนละ 0.06 ลานบาท 

- จากการตกลงจะซ้ือส่ิงปลูกสรางจากผูเชา  

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทใหญ จํานวนเงินรวม 176.39  ลานบาท 

- บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ถูกบุคคลอ่ืนฟองรองเรียกคาเสียหาย จํานวนเงิน 4.24 ลานบาท เนื่องจากปฏิบัติงานโดย

ประมาทโดยหากบริษัทเกิดความเสียหายขึ้นไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน  (ดู

หมายเหตุ 21) 

- บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ถูกฟองรองจากการขายเครื่องจักร และการใหบริการ รวมทั้งการผิดนัดชําระหนี้ราคาทุน

ทรัพย 72.17 ลานบาท โดยหากบริษัทเกิดความเสียหายขึ้นไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้ง

จํานวน (ดูหมายเหตุ 21) 

- จากสัญญาซ้ือกลับคืนรวมกับบริษัทใหญ จํานวนเงินรวม 29.17 ลานบาท 
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19. 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจจําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดาํเนนิงาน สําหรับแตละงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2550 และ 2549 ไดดังนี้ 

สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 

การเสนอขอมูลทางการเงนิจาํแนกตามสวนงาน 

จากการขาย จากการบริการ รายไดอื่น รวม

รายได 219,959             368,479             10,550               598,988             

กําไรจากการดําเนินงาน 141,012             106,671             10,550               258,233             

คาใชจายในการขายและบริหาร (94,024)              

ดอกเบี้ยจาย (54,569)              

ภาษีเงินได (19,738)              

กําไรสุทธิ 89,902               

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 1,179,295          

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 1,549,954          

(หนวย: พันบาท)

 

 สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 

จากการขาย จากการบริการ รายไดอื่น รวม

รายได 189,308             341,936             17,900               549,144             

กําไรจากการดําเนินงาน 98,776               89,530               17,900               206,206             

คาใชจายในการขายและบริหาร (100,912)            

ดอกเบี้ยจาย (56,733)              

ภาษีเงินได (43,745)              

ขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (11,299)              

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 109,542             

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนเดิม (78,520)              

กําไรสุทธิ 24,539               

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 950,280             

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 1,689,319          

(หนวย: พันบาท)
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20. 

 

การเปดเผยเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี  การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

รวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่

คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเส่ียงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

จากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  โดยบริษัทมิไดทํา

สัญญาปองกันความเส่ียงไว 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน -                98.50             -                77.77             

ดอลลารสหรัฐ 0.02               -                0.10               -                

ดอลลารบรูไน (บริษัทยอย) -                -                -                0.08               

(หนวย: ลาน)

2550 2549

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท  สวนใหญเก่ียวของกับการซ้ือและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่ 30 

กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมี สินทรัพยและห นี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงไมไดมีการทําสัญญา

ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ดังนี้ 

 

           

ความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา  โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือที่ระมัดระวังและ

การกําหนดวิธีการชําระเงนิจากการขายสินคาและการใหบรกิาร ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระ

หนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา  ซ่ึงมีการใหสินเช่ือระยะส้ันและหนี้สินทางการเงิน  โดยสวนใหญ

เปนเจาหนี้การคาและเงิน เบกิเกินบญัชีและเงนิกูยมืจากธนาคาร  ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด  จงึทาํใหราคาตาม

บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

 

 

 



 

  

 

   32  

21. คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ( “บริษัทยอย ”) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2548) แจงขอเลิก

สัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นาย สุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุวา ตามที่

บริษัทยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 จนถึงปจจุบัน 

(30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้นสัญญาเชาจึงส้ินสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเรียนมาเพ่ือขอบอก

เลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยดังกลาวสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวารออกจากพ้ืนที่ และชําระ

คาเชาที่คางชําระทั้งส้ิน จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเม่ือวันที่ 25 พฤศจกิายน 2548 บริษัทยอย

ไดย่ืนคํารองปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับนาย สุชิน สิทธิธีร

รัตน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอาง เพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตามโฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัท

ยอย (ดูหมายเหตุ 18) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายแลว จํานวนเงิน 2.35 ลานบาท ซ่ึงคาเชา

คางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับจนกวาคดีจะส้ินสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณี

ดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยยินดีที่จะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดกันเงินจํานวน

ดังกลาวเปนบัญชีสํารองเผื่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตอมาบริษัทไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซ่ี จํากัด ซ่ึงเปนผู

ประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชารายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชี ตั้งสํารองเผื่อความ

เสียหายเพ่ิมเติมเปนรายเดือน ตามจํานวนคาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซ่ึงเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทยอยไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายแลว จํานวนเงิน 8.55 ลานบาท  อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิด

ความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายดังกลาว กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกิน

นั้นทั้งจํานวน 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2550 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท  จาํกัด (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุน

ทรัพย ประมาณ 1.32 ลานบาท เนื่องจากคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศา ลฎีกา ดังนั้นบริษัทยอยจงึยังไมไดบันทึก

คาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2548 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ถูกบุคคลอ่ืนฟองรองเรียกคาเสียหาย จํานวนเงิน 4.24 ลาน

บาท เนื่องจากปฏิบัติงานโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย ซ่ึงบริษัทประกันภัยไดชดใชคาเสียหายใหกับผูเสียหาย

แลว โดยหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน  ปจจุบัน

คดีดังกลาวไดส้ินสุดลงแลวในระหวางป 2550 โดยศาลมีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความใหบริษัทยอยจายชําระ

เงินเปนจํานวน 0.60 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยจะเรียกเก็บเงินจากกรรมการบริษัทยอยสําหรับจํานวนเงินดังกลาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีที่อยูในระหวางศาลช้ันตน 1 คดี ย่ืนอุทธรณ 1 คด ี

และย่ืนฎีกา 1 คดี จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการขายเครื่องจักร และการใหบริการ โดยมีทุนทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 

7.33 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยอยไดบันทึกคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแลว จํานวนเงิน 1.92 ลานบาท โดยหากบริษัทยอยเกิด

ความเสียหายเพ่ิมขึ้นจากที่บันทึกไวไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน โดยในระหวางป 

2550 บริษัทยอยมีคดีความที่ส้ินสุดลงแลวจํานวน 2 คดี (ช้ันตน 1 คด ีและฎีกา 1 คดี) ซ่ึงมีทุนทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 5.35 ลาน

บาทและยังมีคดีความคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 อีก 1 คดี จํานวนทุนทรัพย 1.98 ลานบาทซ่ึงอยูในระหวางการพิจารณา

ของศาลอุทธรณ  
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เม่ือวันที่ 10 เมษายน  2550 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส  จาํกัด  (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุน

ทรัพย ประมาณ 0.22 ลานบาท  เนื่องจากคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศา ล ดังนั้นบริษัทยอยจงึยังไมไดบันทึกคา

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จาํกัด (บริษัทยอย) และกลุมบริษัท มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียก

คาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้จํานวน ทุนทรัพย  ประมาณ 66.54 ลานบาท  คดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของ

ศาล อยางไรก็ตามบริษัท ยอยยังไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากบริษัทยอยเห็นวาคดีดังกลาวบริษัทยอยจะ

ไมไดรับความเสียหาย  ซ่ึงบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เก่ียวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไปแลวกอนหนานี้เม่ือวันที่ 18 

เมษายน 2550 (ดูหมายเหตุ 16) 

22. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

23. 

บริษัทใหญ 

เม่ือวันที่ 24 ตลุาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญาประมาณ 192.01 ลานบาท 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเม่ือวันที่ 13 พฤศจกิายน 2550 

การอนุมัติงบการเงิน 
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