
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับแตละงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสด
รวม สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุน สําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2553 และ 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2553 และ 2552 เฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผล
การสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ัน
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 งบดุล
รวมของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) ณ วันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบ เปนสวนหน่ึงของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว
ดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานน้ัน 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน)

ผูสอบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบียน 7147                     
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2553



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงินระหวางกาลและรายงานการสอบทานงบการเงิน 

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

 



(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 5,901                  7,725                 369                     223                    

เงินลงทุนช่ัวคราว 159                     159                    -                      -                     

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 7 80,156                 59,040               22,825                 42,186               

รายไดคางรับ 8,796                  10,254               -                      38                      

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 26,778                 29,588               27,373                 30,088               

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 12,662                 31,874               3,024                  17,494               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 134,452               138,640             53,591                 90,029               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 11 893                     3,004                 259                     256                    

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                      -                     174,991               174,991             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4, 13 1,550,447            1,602,960          1,055,867            1,088,534          

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน 12 1,219                  2,671                 1,219                  2,671                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 45,889                 44,236               9,766                  14,346               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,598,448            1,652,871          1,242,102            1,280,798          

รวมสินทรัพย 1,732,900            1,791,511          1,295,693            1,370,827          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย
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(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 124,129               125,482             101,163               102,536             

เจาหนี้การคา 5, 16 53,322                 43,464               135,121               124,008             

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 201,115               245,949             110,846               152,828             

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 21 82,245                 77,749               -                      -                     

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 5,000                  7,050                 36,770                 24,050               

เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน 18 -                      2,033                 -                      2,033                 

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 3,381                  31,670               2,986                  31,670               

คาใชจายคางจาย 5 35,508                 29,887               13,447                 9,060                 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 16,036                 17,670               1,834                  3,216                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 520,736               580,954             402,167               449,401             

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 110,049               127,748             98,586                 112,523             

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว 20 216,515               245,252             84,990                 100,157             

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 5 10,096                 9,975                 351                     312                    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 336,660               382,975             183,927               212,992             

รวมหนี้สิน 857,396               963,929             586,094               662,393             

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

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

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 

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

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

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

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,196                 39,196               -                      -                     

กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 168,327               120,405             41,618                 40,453               

รวมสวนของผูถือหุน 875,504               827,582             709,599               708,434             

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,732,900            1,791,511          1,295,693            1,370,827          

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

(หนวย: พันบาท "สอบทานแลว"

เวนแตกําไร(ขาดทุน)ตอหุน)

2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขายและการใหบริการ

รายไดจากการขาย 60,796               56,394               59,540               68,033               

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 94,446               70,112               20,094               24,467               

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 155,242              126,506              79,634               92,500               

ตนทุนขายและการใหบริการ

ตนทุนขาย (46,217)              (19,371)              (51,875)              (60,617)              

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง (68,257)              (87,006)              (19,945)              (28,148)              

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (114,474)            (106,377)            (71,820)              (88,765)              

กําไรขั้นตน 40,768               20,129               7,814                 3,735                 

รายไดอ่ืน  5,992                 2,697                 5,640                 4,436                 

กําไรกอนคาใชจาย 46,760               22,826               13,454               8,171                 

คาใชจายในการขายและบริการ (5,198)                (3,927)                (1,015)                (1,423)                

คาใชจายในการบริหาร (15,054)              (29,388)              (4,963)                (772)                   

คาตอบแทนผูบริหาร (6,537)                (6,960)                (6,425)                (6,826)                

รวมคาใชจาย (26,789)              (40,275)              (12,403)              (9,021)                

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 19,971               (17,449)              1,051                 (850)                   

ตนทุนทางการเงิน (13,793)              (14,591)              (8,543)                (10,825)              

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 6,178                 (32,040)              (7,492)                (11,675)              

ภาษีเงินได -                     (1,040)                -                     -                     

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 6,178                 (33,080)              (7,492)                (11,675)              

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 6,178                 (33,080)              (7,492)                (11,675)              

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                     -                     -                     -                     

6,178                 (33,080)              (7,492)                (11,675)              

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.014                 (0.074)                (0.017)                (0.026)                

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

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

(หนวย: พันบาท "สอบทานแลว"

เวนแตกําไร(ขาดทุน)ตอหุน)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5

รายไดจากการขาย 153,811              110,827              227,014              183,199              

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 276,706              262,506              77,524               76,559               

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 430,517              373,333              304,538              259,758              

ตนทุนขายและการใหบริการ 5

ตนทุนขาย (79,210)              (55,441)              (195,540)            (159,787)            

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง (198,769)            (253,844)            (66,429)              (80,660)              

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (277,979)            (309,285)            (261,969)            (240,447)            

กําไรขั้นตน 152,538              64,048               42,569               19,311               

รายไดอ่ืน  5, 22 22,583               21,635               22,868               28,867               

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5 -                     -                     -                     14,999               

กําไรกอนคาใชจาย 175,121              85,683               65,437               63,177               

คาใชจายในการขายและบริการ 5 (18,635)              (12,195)              (2,685)                (3,460)                

คาใชจายในการบริหาร 5 (45,843)              (70,627)              (16,064)              (25,973)              

คาตอบแทนผูบริหาร (19,574)              (23,852)              (19,208)              (23,464)              

คาใชจายอ่ืน -                     -                     -                     (160)                   

รวมคาใชจาย (84,052)              (106,674)            (37,957)              (53,057)              

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 91,069               (20,991)              27,480               10,120               

ตนทุนทางการเงิน 5, 23 (43,147)              (46,927)              (26,315)              (31,139)              

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 47,922               (67,918)              1,165                 (21,019)              

ภาษีเงินได -                     (1,516)                -                     -                     

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 47,922               (69,434)              1,165                 (21,019)              

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 47,922               (69,434)              1,165                 (21,019)              

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                     -                     -                     -                     

47,922               (69,434)              1,165                 (21,019)              

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.106                 (0.154)                0.003                 (0.047)                

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        6



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา สวนเกินจากการปรับโครงสรางภาย

ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ ในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

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

กําไรสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        47,922                  47,922                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 450,000                209,554                39,196                                             8,427                    168,327                875,504                

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

ขาดทุนสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        (69,434)                 (69,434)                 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 450,000                209,554                39,196                                             8,427                    144,564                851,741                

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา

ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

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

กําไรสุทธิ -                             -                             -                             1,165                         1,165                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 450,000                     209,554                     8,427                         41,618                       709,599                     

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

ขาดทุนสุทธิ -                             -                             -                             (21,019)                      (21,019)                      

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 450,000                     209,554                     8,427                         45,509                       713,490                     

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 47,922                (67,918)               1,165                  (21,019)               

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก

  กิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 89,421                157,086              38,776                54,965                

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (7,220)                10,980                -                      -                      

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา(กลับรายการ) (6,546)                3,873                  (6,546)                 3,873                  

ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย 108                     4,386                  107                     4,379                  

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (391)                   (1,515)                 -                      160                     

ประมาณการหนี้สิน 4,496                  8,990                  -                      -                      

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (952)                   404                     (952)                    404                     

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                      -                      -                      (14,999)               

ดอกเบี้ยรับ (314)                   (661)                    (199)                    (576)                    

ดอกเบี้ยจาย 43,147                46,927                26,315                31,139                

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 169,671              162,552              58,666                58,326                

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหนี้การคา (13,902)              50,633                19,361                (6,156)                 

รายไดคางรับ 1,458                  881                     -                      -                      

สินคาคงเหลือ 43,098                66,443                46,833                95,365                

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 19,219                7,234                  14,471                5,275                  

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 2,111                  3,425                  (3)                        3,495                  

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน 1,451                  343                     1,451                  343                     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,834                  7,751                  3,803                  7,005                  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2553 2552 2553 2552

การเปล่ียนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคา 10,810                (176,139)             12,065                (142,728)             

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ (28,288)              1,922                  (28,684)               1,922                  

คาใชจายคางจาย 6,696                  (4,114)                 4,746                  468                     

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (1,633)                (3,790)                 (1,380)                 708                     

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 121                     (19)                      39                       1                         

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 214,646              117,122              131,368              24,024                

รับดอกเบี้ย 314                     661                     238                     578                     

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

จายภาษีเงินได (18,123)              (18,780)               (4,397)                 (3,400)                 

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 209,045              105,450              131,953              24,576                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                      -                      -                      14,999                

เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มข้ึน (1)                        (140)                    -                      -                      

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกันลดลง -                      -                      -                      1,600                  

ซื้ออาคารและอุปกรณ (64,615)              (118,651)             (38,562)               (120,556)             

เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน 406                     2,470                  -                      505                     

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (64,210)              (116,321)             (38,562)               (103,452)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) (1,353)                195,999              (1,373)                 192,180              

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 38,550                9,500                  53,320                18,380                

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (40,600)              (5,000)                 (40,600)               (18,430)               

เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืนลดลง (2,033)                -                      (2,033)                 -                      

เงินรับจากสัญญาขายและเชาคืนและสัญญาเชาการเงิน 81,353                42,062                29,648                42,062                

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (127,409)            (148,612)             (58,350)               (68,126)               

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7,100                  11,000                7,100                  11,000                

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (57,808)              (50,444)               (54,046)               (47,438)               

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2553 2552 2553 2552

จายดอกเบี้ย (44,458)              (46,388)               (26,910)               (28,996)               

จายเงินปนผล (1)                        (22,465)               (1)                        (22,465)               

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (146,659)            (14,348)               (93,245)               78,167                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (1,824)                (25,219)               146                     (709)                    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 7,725                  31,664                223                     1,010                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 5,901                  6,445                  369                     301                     

รายละเอียดเพ่ิมเติมที่ไมเปนตัวเงิน  

1.  บริษัทและบริษัทยอยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 5.50 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 6.43  

     ลานบาท (งวด 2552: 77.05 ลานบาท) ในงบการเงินรวม โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 0.94 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 1.17 

     ลานบาท (งวด 2552: 16.37 ลานบาท) ในงบการเงินรวม สวนที่เหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาเพื่อขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 40.14 ลานบาท (งวด 2552: 45.78 ลานบาท)  

     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 36.30 ลานบาท (งวด 2552: 16.83 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษัทไดโอนสินทรัพยระหวางทาง(เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา)ไปเปนสินคาเพื่อขายดวยมูลคาตามบัญชีระหวางงวด 2552 จํานวนเงิน 31.25 ลานบาท  

     ในงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ  

4.  บริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงเงินกูยืมระยะสั้นไปเปนเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งระหวางงวด 2552 จํานวนเงิน 174.30 ลานบาท 

5.  บริษัทไดรวมดอกเบี้ยเงินกูยืม จํานวนเงิน 0.56 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของตนทุนอาคารระหวางกอสราง (ดูหมายเหตุ 13)

6.  บริษัทไดมีการซื้อที่ดินราคาทุนในระหวางงวด 2552 จํานวนเงิน 25 ลานบาท จายชําระเงินสด จํานวนเงิน 14 ลานบาท สวนที่เหลือกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7.  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการหักกลบหนี้ระหวางบัญชีลูกหนี้การคาในระหวางงวด 2552 จํานวนเงิน 21.57 ลานบาท เจาหนี้การคา จํานวนเงิน 11.10 ลานบาท 

     เงินกูยืมระยะสั้น จํานวนเงิน 10.75 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย จํานวนเงิน 0.70 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

8.  บริษัทโอนสินคาไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 2.56 ลานบาท (งวด 2552: 38.94 ลานบาท) ในงบการเงินรวม และ 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจหลักเก่ียวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง 

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

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล (ปรับปรุง 
2550) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหวางกาลดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอื่น ๆ ในงบการเงินระหวางกาล
น้ีจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงาน
ไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย การ
ประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใต
สภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและ
หน้ีสินน้ัน ๆ ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากที่
ประมาณไว 
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ัน ๆ 
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 และ 34/2553 ใหใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใชทันทีในงวดปจจุบัน ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาแมบทการ
บัญชีดังกลาวไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2554 จํานวน 22 ฉบับ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจ
เกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว 

ค) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปน้ี 
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31 ธันวาคม

บริษัทยอย จดัตัง้ขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2553 2552 2552

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

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

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

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

สัดสวนเงินลงทุน

30 กันยายน

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกัน
หรือที่คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงิน
ของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่
ไดรับมากับตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกลาว
เปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุลภายใตสวนของผูถือหุน 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

4. การเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา 

ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดทบทวนประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา (รถเครนและรถโฟลคลิฟท) ที่
ไดมากอนเดือนมิถุนายน 2551 โดยใหเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานเหมือนกันทั้งหมดตามประมาณการอายุการใชงานของ
สินทรัพยใหเชาจากเดิม 5 ป เปน 7 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาที่ใชงานแลวและจากเดิม 10 ป เปน 15 ป สําหรับสินทรัพยใหเชา
ใหม และเปลี่ยนแปลงประมาณการมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเชาทั้งหมดไปเปนรอยละ 20 ของราคาทุนสําหรับรถเครน 
และรอยละ 10 ของราคาทุนสําหรับรถโฟลคลิฟท ผลของการเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานและประมาณการมูลคาคงเหลือของ
สินทรัพยใหเชาดังกลาวทําใหคาเสื่อมราคาสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ในงบการเงินรวม
ลดลง จํานวนเงิน 13.01 ลานบาท และ 41.83 ลานบาท ตามลําดับ และคาเสื่อมราคาสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2553 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง จํานวนเงิน 5.19 ลานบาท และ 16.23 ลานบาท ตามลําดับ 
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5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลาน้ีเก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี 

รายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2553 และ 2552  

2553 2552 2553 2552

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั

จําหนายสนิคา -                   -                   1,024                7,985                

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   11,598              8,301                

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   3,186                4,648                

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   861                   861                   

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   2,700                2,700                

รายไดอ่ืน -                   -                   184                   238                   

ซือ้สนิคา -                   -                   29,340              6,054                

ตนทุนขาย -                   -                   52                     -                    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   181                   223                   

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   -                    5                       

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั

จําหนายสนิคา -                   -                   44,509              30,520              

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   28,294              32,053              

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   2,613                969                   

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   3,150                3,150                

รายไดอ่ืน -                   -                   189                   248                   

ซือ้สนิคา -                   -                   14,168              -                    

ดอกเบ้ียรับ -                   -                   -                    25                     

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

เกาเดือน
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2553 2552 2553 2552

ตนทุนขาย -                   -                   440                   -                    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   397                   152                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั

จําหนายสนิคา -                   -                   15,117              187                   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   10,892              5,804                

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   268                   597                   

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   2,700                2,700                

รายไดอ่ืน -                   -                   191                   227                   

ซือ้สนิคา -                   -                   14,976              21,103              

ตนทุนขาย -                   -                   96                     -                    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   44                     138                   

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   -                    6                       

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั

จําหนายสนิคา -                   -                   15,353              36,049              

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   4,400                7,488                

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   4,976                5,259                

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   2,700                2,700                

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   450                   450                   

รายไดอ่ืน -                   -                   1,014                1,008                

เงินปนผลรับ -                   -                   -                    14,999              

ซือ้สนิคา -                   -                   25,315              25,644              

ตนทุนขาย -                   -                   206                   791                   

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   1,544                1,023                

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   196                   204                   

ดอกเบ้ียจาย -                   -                   989                   2,090                

บุคคลที่เกีย่วของกนั (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาเชา 450                  450                  -                    -                    

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

เกาเดือน
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่  
31 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี   

2553 2552 2553 2552

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั

เจาหน้ีการคา -                   -                   12,036              31                     

เงินมัดจํารับ -                   -                   96                     96                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั

เจาหน้ีการคา -                   -                   59                     7,555                

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั

เจาหน้ีการคา -                   -                   25,290              31,911              

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั

เจาหน้ีการคา -                   -                   60,395              52,851              

ดอกเบ้ียคางจาย -                   -                   2,216                1,227                

บุคคลที่เกีย่วของกนั (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาใชจายคางจาย 5,200                4,750                -                   -                   

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

ลูกหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน 

ลูกหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั -                        -                        2,022                    9,021                    

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั -                        -                        14,633                  22,060                  

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั -                        -                        2,918                    341                       

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั -                        -                        819                       2,297                    

บริษัท เครนทูเดย จํากดั 108                       108                       108                       108                       

รวม 108                       108                       20,500                  33,827                  

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (108)                      (108)                      (108)                      (108)                      

ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกีย่วของกนั - สทุธิ -                        -                        20,392                  33,719                  

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินให กูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่ เ ก่ียวของกัน  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2552 มีดังน้ี 

2553 2552

ยอดยกมา -                        1,600                    

เพ่ิมข้ึน -                        8,800                    

ลดลง -                        (10,400)                 

ยอดคงเหลือ -                        -                        

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม 
อางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาช้ันดีประเภทเงินกูเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไมมีหลักประกัน
หน้ีสิน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั -                        -                        31,770                  17,000                  

กรรมการบริษัท 5,000                    7,050                    5,000                    7,050                    

รวม 5,000                    7,050                    36,770                  24,050                  

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2553 และ 2552 มีดังน้ี 

2553 2552 2553 2552

ยอดยกมา 7,050                    -                        24,050                  32,300                  

เพิม่ขึ้น 38,550                  9,500                    53,320                  18,380                  

ลดลง (40,600)                 (5,000)                   (40,600)                 (29,180)                 

ยอดคงเหลือ 5,000                    4,500                    36,770                  21,500                  

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเม่ือทวงถาม 
อางอิงอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสําหรับลูกคารายยอยช้ันดี (Minimum Retail Rate: MRR) และไมมีหลักประกันหน้ีสิน และสําหรับ
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเม่ือทวงถาม ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน
และไมมีหลักประกันหน้ีสิน 

การคํ้าประกันหน้ีสินระหวางกัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีการคํ้าประกันหน้ีสินระหวางกัน ดังน้ี  

บริษัท 

บริษัทมีการคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท จํานวนเงิน 256.48 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 24) 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยมีการคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย จํานวนเงิน 97.55 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 
24) 

บริษัทยอยมีการคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยอ่ืนในนามบริษัทยอย จํานวนเงิน 22.24 ลานบาท (ดู
หมายเหตุ 24) 

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
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 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

มูลคาการซือ้ - ขาย ที่ดินและเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา หรือสนิคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 35

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จาย อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณชิย

 
สวนลดดังกลาวเกิดจากความแตกตางของลักษณะการใหบริการในสวนของพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินสด 236                     230                     45                       45                       

เงินฝากธนาคารออมทรัพย 963                     2,062                  50                       67                       

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 4,702                  5,433                  274                     111                     

รวม 5,901                  7,725                  369                     223                     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)
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7. ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือน
ท่ีคางชําระไดดังน้ี 

2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้การคา - อ่ืน ๆ

   ยังไมถึงกาํหนดชาํระ 38,033                20,003                1,180                  475                     

   เกนิกาํหนดชาํระ

      นอยกวาหรือเทากบั 3 เดือน 38,778                27,961                428                     2,307                  

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 3,616                  16,099                1,000                  5,860                  

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 1,440                  15,647                -                     -                     

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 19,691                9,179                  -                     153                     

      รวม 101,558              88,889                2,608                  8,795                  

   หัก คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (21,402)              (29,849)              (175)                   (328)                   

      ลูกหน้ีการคา - อ่ืน ๆ - สทุธิ 80,156                59,040                2,433                  8,467                  

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกีย่วของกนั

   ยังไมถึงกาํหนดชาํระ -                     -                     11,378                7,314                  

   เกนิกาํหนดชาํระ

      นอยกวาหรือเทากบั 3 เดือน -                     -                     8,825                  16,679                

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                     -                     106                     9,643                  

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                     -                     -                     83                       

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 108                     108                     191                     108                     

      รวม 108                     108                     20,500                33,827                

   หัก คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู  (108)  (108)  (108)  (108)

      ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เกีย่วของกนั - สทุธิ -                     -                     20,392                33,719                

         ลูกหนี้การคา - สทุธิ 80,156                59,040                22,825                42,186                

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังน้ี  

ยอดยกมา 29,957                            436                                 

หัก กลับรายการหนี้สงสยัจะสญู (7,214)                             -                                  

หัก ตัดจําหนายหนี้สญู (1,233)                             (153)                                

ยอดคงเหลือ 21,510                            283                                 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)

 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดขายลดลูกหน้ีการคา จํานวนเงิน 2.03 ลานบาท ใหกับบริษัทแหงหน่ึง ซึ่งบริษัทยังมีภาระ
ผูกพันในการรับผิดชอบในกรณีท่ีบริษัทดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไดไมวาจะเปนท้ังจํานวนหรือบางสวน หรือ
กรณีเรียกเก็บไดลาชากวากําหนด โดยมีลูกหน้ีดังกลาวเปนหลักประกันเงินกูยืมจากบริษัทดังกลาว ปจจุบันบริษัทไดจายชําระหน้ี
เงินกูยืมแลวท้ังจํานวน (ดูหมายเหตุ 18) 

8. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

รถเครน 13,256                18,634                13,256                18,634                

รถโฟลคลิฟท 4,860                  5,860                  4,860                  5,860                  

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

อะไหลและอุปกรณ 6,285                  6,355                  6,785                  6,855                  

สนิคาระหวางทางและระหวางประกอบ 6,294                  9,202                  6,389                  9,202                  

รวม 32,062                41,418                32,657                41,918                

หัก คาเผื่อมูลคาสนิคาลดลง (5,284)                (11,830)              (5,284)                (11,830)              

สนิคาคงเหลือ - สทุธิ 26,778                29,588                27,373                30,088                

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดังน้ี 

งบการเงินรวมและ

ยอดยกมา 11,830                                    

หัก กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง (6,546)                                    

ยอดคงเหลือ 5,284                                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)

 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2553 2552 2553 2552 2553 2552

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

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

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั 100% 100% 25,000             25,000             25,000             25,000             

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั 100% 100% 100,000           100,000           99,993             99,993             

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

ราคาทุนทุนชาํระแลว

(หนวย: พนับาท)

สดัสวนเงินลงทุน (%)

 

10.  ลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552

ลูกหนี้ตามสญัญาซือ้กลับคืน 45,821                       45,821                       

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (45,821)                      (45,821)                      

ลูกหนี้ตามสญัญาซือ้กลับคืน - สทุธิ -                             -                             

งบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)

 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีท่ีลูกคาไม
ปฏิบัติตามสัญญาใหกับลูกหน้ีการคาซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับเจาหน้ี (ดูหมายเหตุ 21) 
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11. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการให
ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันของบริษัท (ดูหมายเหตุ 24) 

12. ลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาการเงิน 

ลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

(หนวย: พนับาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า มูลคาปจจุบัน ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี คาเชาขั้นต่ํา

1 1,219              66                           1,285              1,828              230                         2,058              

2 -                  -                          -                  843                 31                           874                 

1,219              66                           1,285              2,671              261                         2,932              

2553 2552

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินเพ่ือขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 1.89 ลานบาท กําหนดระยะเวลา 
3.5 ป ต้ังแตวันท่ี 16 มีนาคม 2550 ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2553 คางวดชําระจํานวน 42 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.04 ลานบาท  

ในระหวางป 2552 บริษัทไดขายสินคาใหกับบริษัทแหงหน่ึง จํานวนเงิน 2.33 ลานบาท โดยมีกําหนดระยะผอนชําระ 1.5 ป เริ่ม
ต้ังแตวันท่ี 25 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 25 มิถุนายน 2554 ผอนชําระจํานวน 18 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.14 ลานบาท 
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท)

ทีด่ิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ทีด่ินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม

ทีด่ิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา ใหเชา และสนิทรัพย

สํานกังาน ระหวางทาง

ราคาทนุ

ณ วันที ่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 / โอนเขา 311                         -                          267                         258                         375                         945                         56,673                         -                              11,775                      70,604                         

โอนออก / ปรับปรุง -                          -                          -                          -                          -                          -                          55,233                         -                              (52,669) 2,564                           

จําหนาย -                          -                          -                          -                          (201) (811) (83,876) -                              -                            (84,888)
ณ วันที ่30 กันยายน 2553 522,294                  7,002                      131,482                  18,756                    26,025                    35,162                    1,621,891                    3,563                           37,777                      2,403,952                    

คาเสือ่มราคาสะสม

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

คาเสือ่มราคา -                          -                          4,761                      1,412                      1,377                      3,883                      77,913                         75                                -                            89,421                         

จําหนาย -                          -                          -                          -                          (184) (811) (47,633) -                              -                            (48,628)
ณ วันที ่30 กันยายน 2553 -                          7,002                      67,191                    13,783                    22,796                    23,508                    714,641                       1,656                           -                            850,577                       

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที ่1 มกราคม 2553 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928                           -                              -                            2,928                           

ณ วันที ่30 กันยายน 2553 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928                           -                              -                            2,928                           

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

ณ วันที ่30 กันยายน 2553 522,294                  -                          64,291                    4,973                      3,229                      11,654                    904,322                       1,907                           37,777                      1,550,447                    

งบการเงินรวม
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(หนวย: พนับาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม

อปุกรณโรงงาน และอปุกรณ อปุกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

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

เพิม่ขึ้น / โอนเขา -                          -                          267                        176                         7                          -                          31,460                    11,770                    43,680                      

โอนออก / ปรับปรุง -                          -                          -                         -                          -                       -                          55,233                    (52,669) 2,564                        

จําหนาย -                          -                          -                         -                          -                       -                          (59,468) -                          (59,468)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 498,309                  6,346                      58,585                   4,687                      10,406                  11,756                    643,114                  31,761                    1,264,964                 

คาเสื่อมราคาสะสม

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

คาเสื่อมราคา -                          -                          2,186                     220                         748                      1,688                      33,934                    -                          38,776                      

จําหนาย -                          -                          -                         -                          -                       -                          (19,333) -                          (19,333)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 -                          6,346                      18,051                   4,214                      9,041                   6,820                      164,625                  -                          209,097                    

มูลคาสุทธิทางบัญชี

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 498,309                  -                          40,534                   473                         1,365                   4,936                      478,489                  31,761                    1,055,867                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2553 2552 2553 2552

คาเสือ่มราคาแตละงวดเกาเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 

แสดงไวใน

   - ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 80.22         145.54       34.90         49.69         

   - คาใชจายในการขายและบริหาร 9.20           11.55         3.88           5.27           

รวม 89.42         157.09       38.78         54.96         

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ราคาทุนกอน

หักคาเสือ่มราคาสะสมของอุปกรณ ไดตัดจําหนายคาเสือ่มราคา

ทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 369.40       363.00       49.39         47.89         

การโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสนิคาคงเหลือมูลคาสทุธิ

ตามบัญชใีนระหวางงวดเกาเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 

พรอมทั้งรับรูเปนตนทุนขายแลวเม่ือมีการจําหนายไปในระหวางงวด 36.30         16.83         40.14         45.78         

การโอนสนิคาไปเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาในระหวาง

งวดเกาเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2.56           -             2.56           -             

การโอนสนิทรัพยระหวางทาง (เคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา) ไปเปน

สนิคาคงเหลือในระหวางงวดเกาเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน -             31.25         -             31.25         

บริษัทไดรวมดอกเบี้ยเงินกูยืม เปนสวนหนึ่งของตนทุน

อาคารระหวางกอสราง ในระหวางงวดเกาเดือนสิน้สดุวนัที่

30 กนัยายน (ดูหมายเหตุ 23) 0.56           -             0.56           -             

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มูลคาสทุธิ

ตามบัญชขีองสนิทรัพยภายใตสญัญาเชาการเงิน (ดูหมายเหตุ 20)

   - เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 608.57       660.81       264.52       337.82       

   - ยานพาหนะ 10.88         13.80         4.86           6.45           

รวม 619.45       674.61       269.38       344.27       

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและท่ี
จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 14) 
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อัตราคาเชา

คูสญัญา ระยะเวลา ตอเดือน หมายเหตุ

สญัญาเชาอสงัหาริมทรัพย (ผูเชา)

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั บริษัท ชไูก จํากดั (มหาชน) 3 ป 0.10           -

   บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั บริษัท ชไูก จํากดั (มหาชน) 1 ป 0.05           -

   บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั กรรมการบริษัท 3 ป 0.05           -

สญัญาใหเชาอสงัหาริมทรัพย (ผูใหเชา)

   บริษัท บริษัทอ่ืน 1 ป 0.02           -

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั บุคลลภายนอก 1 ป 0.01           -

   บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั บริษัทอ่ืน 12 เดือน 0.42           ยกเลิกสญัญาแลว

ในเดือนกนัยายน 2553

(หนวย: ลานบาท)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2553

 

เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายท่ีดินจากบริษัทแหงหน่ึง มูลคาท่ีดินตามสัญญา จํานวนเงิน 25 ลานบาท โดย
จายชําระเงินสด จํานวนเงิน 14 ลานบาท สวนท่ีเหลือบริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 19) 

14. สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและท่ีจะมีขึ้นในภายหนา (ดูหมายเหตุ 13) ตลอดจน
ผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ัง
กรรมการบริษัทและบริษัทยอยไดรวมค้ําประกันเงินกูยืมในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

นอกจากน้ีกรรมการบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว (ดูหมายเหตุ 20) เพ่ือใชเปนหลักประกันหน้ีสินภายใต
สัญญาเชาการเงินของบริษัทบางสวน 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินเบิกเกนิบัญชี 74,129                75,482                51,163                52,536                

ตั๋วสญัญาใชเงิน 50,000                50,000                50,000                50,000                

รวม 124,129              125,482              101,163              102,536              

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)

 
 



 

 

 

   30  

บริษัท 

เจาหนี้ ประเภทสินเช่ือ 2553 2552 อางอิงอัตราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 55                     55                     MOR

ธนาคาร ทรัสตรีซีทส/เลตเตอรออฟเครดิต 100                   100                   MLR

ธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงิน 50                     50                     MLR

ธนาคาร ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 5                       5                       

รวม 210                   210                   

วงเงิน (ลานบาท)

 

บริษัทยอย 

เจาหนี้ ประเภทสินเช่ือ 2553 2552 อางอิงอัตราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 23                     23                     MOR

วงเงิน (ลานบาท)

 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและท่ีจะมีขึ้นในภายหนา เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน นอกจากน้ี กรรมการของบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ําประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน อีกท้ัง บริษัทไดเขาค้ํา
ประกันสินเช่ือของบริษัทยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 5) 

16.  เจาหน้ีการคา 

 เจาหน้ีการคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เจาหนี้การคาในประเทศ 24,985                19,120                106,784              99,664                

เจาหนี้การคาตางประเทศ 28,337                24,344                28,337                24,344                

รวม 53,322                43,464                135,121              124,008              

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)
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17. หน้ีสินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

หน้ีสินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 19 58,358                91,367                53,342                86,351                

หน้ีสนิภายใตสญัญาเชาการเงิน 20 142,757              154,582              57,504                66,477                

รวม 201,115              245,949              110,846              152,828              

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)

  

18. เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดขายลดลูกหน้ีการคาใหกับบริษัทแหงหน่ึง ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.5 ตอป โดยมีลูกหน้ี
ดังกลาวเปนหลักประกันเงินกูยืม ปจจุบันบริษัทไดจายชําระหน้ีเงินกูยืมแลวท้ังจํานวน (ดูหมายเหตุ 7)  

19. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 168,407               219,115                 151,928               198,874               

หัก สวนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งป (58,358)                (91,367)                  (53,342)                (86,351)                

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 110,049               127,748                 98,586                 112,523               

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดังน้ี 

อางองิ

วงเงิน เจาหนี้ 2553 2552 2553 2552 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การชําระหนี้

บริษัท

1      ธนาคาร 84,500    84,500    10,000    30,000    ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 MLR ป 2552 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 5 งวด ๆ ละ 0.10 ลานบาท

ป 2553 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 12 งวด ๆ ละ 2.50 ลานบาท

2      ธนาคาร 170,000  170,000  110,828  144,274  มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ลานบาท

3      ธนาคาร 35,000    35,000    31,100    24,600    ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลานบาท

รวม 289,500  289,500  151,928  198,874  

บริษัทยอย

4      ธนาคาร 20,000    20,000    12,318    15,324    ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลานบาท

5      ธนาคาร 5,000      5,000      4,161      4,917      ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลานบาท

รวม 25,000    25,000    16,479    20,241    

รวมทั้งหมด 314,500  314,500  168,407  219,115  

วงเงิน มูลหน้ี

พนับาท

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังน้ี 

2553 2552 2553 2552

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

เพิม่ขึ้น 7,100                    196,302                7,100                    196,302                

ลดลง (57,808)                 (50,444)                 (54,046)                 (47,438)                 

ยอดคงเหลือ 168,407                222,690                151,928                206,364                

(หนวย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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วงเงินท่ี 1 

ป 2552 บริษัทไดผิดเง่ือนไขการผอนชําระเงินกูยืมจากธนาคารแหงหน่ึง ตอมาเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดทําบันทึก
ขอตกลงการผอนชําระหน้ีกับธนาคาร โดยธนาคารไดอนุมัติใหเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผอนชําระเงินกูยืมดังกลาว ท้ังน้ี ธนาคาร
ไดยกเวนดอกเบ้ียผิดนัดชําระ โดยเรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตราปกติ นอกจากน้ี ธนาคารมีเง่ือนไข ดังน้ี 

- บริษัทตองดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนทุนและความสามารถในการชําระหน้ีตามท่ีระบุในสัญญา  

- ผูถือหุนรายใหญบางสวนตองรักษาสัดสวนการถือหุนตามท่ีระบุในสัญญา 

วงเงินท่ี 2 

ในระหวางป 2552 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงขอผอนผันการชําระหน้ีเงินกูยืมประเภททรัสตรีซีทสกับธนาคารแหงหน่ึง เพ่ือ
ขยายระยะเวลาการผอนชําระหน้ีสินดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญากับธนาคาร โดยธนาคารไดอนุมัติเปล่ียนแปลงขยาย
เง่ือนไขการผอนชําระเงินกูยืมออกไปอีกหน่ึงป รวม 12 งวด ท้ังน้ี ธนาคารไดยกเวนดอกเบ้ียผิดนัดชําระ โดยเรียกเก็บดอกเบ้ียใน
อัตราปกติ 

บริษัทมีเง่ือนไขตองดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีตามท่ีระบุในสัญญา  

 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา
ประกันภัยสิ่งปลูกสรางและกรรมการบริษัทและผูถือหุนบางทานไดจํานําหุนสามัญของบริษัทไมตํ่ากวาจํานวนท่ีระบุไวในสัญญา
เงินกูยืมดังกลาว เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ังกรรมการบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ําประกันเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินในนามสวนตัวเต็มวงเงิน นอกจากน้ี บริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยใน
นามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 5) 

20. หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

(หนวย: พนับาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาข้ันต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาข้ันต่ํา

1 142,757          27,544                    170,301          57,504            12,073                    69,577            

2 - 5 216,515          18,869                    235,384          84,990            6,791                      91,781            

359,272          46,413                    405,685          142,494          18,864                    161,358          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2553
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(หนวย: พนับาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาข้ันต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาข้ันต่ํา

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 งบการเงินเฉพาะกจิการ

2552

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนราย
เดือน ๆ ละ 5.77 ลานบาท และ 10.57 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป จํานวนเงิน 142.76 ลานบาท (ป 2552: 154.58 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 57.50 ลานบาท 
(ป 2552: 66.48 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  

กรรมการบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว เพ่ือใชเปนหลักประกันหน้ีสินและกรรมการบริษัทและบริษัทยอยได
เขาค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินบางสวนในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 14) 

ในระหวางงวด 2553 บริษัทไดทําสัญญาขายเคร่ืองจักร (รถเครน) และเชากลับคืน (Sale and Leaseback Agreement) กับบริษัท
แหงหน่ึง โดยบริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 29.65 ลานบาท (งวด 2552: 42.06 ลานบาท) และมีภาระผูกพันจะตองจาย
คาเชาตลอดอายุสัญญาเชา จํานวน 48 เดือน รวมเปนจํานวนเงิน 35.47 ลานบาท (งวด 2552: 47.03 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัท
ไมไดรับรูกําไรขาดทุนจากการทําสัญญาขายและเชากลับคืนดังกลาว 

ในระหวางงวด 2553 บริษัทไดขายเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาใหบริษัทยอย โดยใหบริษัทยอยทําสัญญาเชาการเงิน โดยบริษัท
ไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 51.70 ลานบาท  

21. หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

2553 2552

หน้ีสนิตามสญัญาซือ้กลับคืน 60,111                       60,111                       

ประมาณการหน้ีสนิจากคดีความฟองรอง 22,134                       17,638                       

รวม 82,245                       77,749                       

งบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)
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เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญา
เชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหน่ึงซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีท่ีลูกคาไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหน้ีกับบริษัทลีสซิ่ง เน่ืองจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญา จํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบ้ียเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญารับสภาพหน้ี โดย
เริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมท้ังกรรมการบริษัทยอยยังไดเขาค้ําประกันหน้ีสินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใต
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10) ตามจํานวนเงินท่ีจายชําระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีท่ีบริษัทยอยจะ
เรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซิ่งไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอย
รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหน้ี โดยมีเง่ือนไขการชําระหน้ี
เปล่ียนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหน้ีลงวันท่ี 24 กันยายน 2548 ดังน้ี 

1. บริษัทยอยมีหน้ีเงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลง จํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหน้ีเงินงวดผอนชําระมารวมเปนหน้ี
เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับน้ี 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินท่ีระบุในตาราง
การชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันท่ีลวงหนาเพ่ือเปนหลักประกันแกเจาหน้ี จํานวนเงิน 60.03 ลานบาท 

ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมท้ังกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจายชําระ
เงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 10 ตอป นับต้ังแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2549 จนถึง
วันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

บริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบ้ียตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหน้ีเก่ียวกับมูลหน้ีท่ีสูง
เกินไป เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบ้ียคางจายตามอัตราที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง
โดยมิไดใชอัตราดอกเบ้ียท่ีผิดนัดชําระเน่ืองจากท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสท่ีจะชนะคดี ดังน้ัน บริษัทยอย
จึงไดจัดประเภทบัญชีหน้ีสนิดังกลาวเปนหน้ีสินหมุนเวียน  

ตอมาเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2552 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทยอยจายชําระหน้ี จํานวนเงิน 60.11 ลานบาท พรอมเบ้ียปรับ
ชดเชยความเสียหายอัตรารอยละ 10 ตอป นับต้ังแตวันท่ี 25 มกราคม 2550 จนกวาจะชําระเสร็จ บริษัทยอยไดย่ืนอุทธรณตอศาล
อุทธรณแลวเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 ปจจุบัน บริษัทยอยอยูระหวางการขอทุเลาการบังคับคดี ท้ังน้ี บริษัทยอยไดบันทึกประมาณ
การหน้ีสินคาเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายตามคําพิพากษาของศาลช้ันตน จํานวนเงิน 22.13 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 27) 
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22. รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืนสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

รายไดจากการบริการอ่ืน 4                         12                       12,803                12,822                

รายไดคาเชา 3,400                  3,780                  1,343                  1,311                  

ดอกเบี้ยรับ 314                     661                     199                     576                     

กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,579                  13,902                1,579                  13,645                

กลับรายการหนี้สงสยัจะสญู 7,220                  -                     -                     -                     

กาํไรจากการจําหนายสนิทรัพย 391                     1,515                  -                     -                     

กลับรายการคาเผ่ือมูลคาสนิคาลดลง 6,546                  -                     6,546                  -                     

อ่ืน ๆ 3,129                  1,765                  398                     513                     

รวม 22,583                21,635                22,868                28,867                

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)

 
23. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

ดอกเบี้ยจาย 43,704                46,927                26,872                31,139                

ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนรายจายฝายทุน (557)                   -                     (557)                   -                     

สทุธิ 43,147                46,927                26,315                31,139                

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)

 

24. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ดังน้ี  

บริษัท 

24.1 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาดังตอไปน้ี 

24.1.1 จายชําระตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัย อัตราคาบริการเดือนละ 0.12 ลานบาท 

24.1.2 จายชําระตามสัญญาเชาท่ีดิน อัตราคาเชาเดือนละ 0.08 ลานบาท 
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24.1.3 จายชําระตามสัญญาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย อัตราคาบริการเดือนละ 0.03 ลานบาท 

24.1.4 จายชําระตามสัญญากอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 0.44 ลานบาท 

24.1.5 จายชําระตามสัญญาการใหบริการระบบซอฟตแวร อัตราคาบริการเดือนละ 0.02 ลานบาท 

24.1.6 เลตเตอรออฟเครดิตท่ีเปดใชแลวยังไมครบกําหนดชําระ จํานวนเงิน 1.57 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

24.1.7 จายชําระตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยในประเทศคงเหลือมีดังน้ี 

ประเภทสัญญา สกุลเงิน จํานวนเงินคงเหลือ อัตราแลกเปล่ียน ครบกําหนด
สัญญาซ้ือเงินตรา ดอลลารสหรัฐอเมริกา 896,400.00              31.44 บาทตอ 24 ธ.ค. 2553
   ตางประเทศลวงหนา ดอลลารสหรัฐอเมริกา

 

24.2 หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชในการคํ้าประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 11) 

24.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นมีดังตอไปน้ี 

24.3.1 จากการคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 256.48 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 
5) 

24.3.2 จากสัญญาซื้อกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 8.77 ลานบาท 

บริษัทยอย 

24.4 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาดังตอไปน้ี 

24.4.1 จายชําระตามสัญญาเชาท่ีดินกับกรรมการบริษัท อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

24.4.2 จายชําระตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน อัตราคาเชาเดือนละ 0.15 ลานบาท (ดู
หมายเหตุ 13) 

24.4.3 จายชําระตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัท อัตราคาเชาเดือนละ 1.25 ลานบาท 

24.4.4 จายชําระตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหน่ึง อัตราคาบริการเดือนละ 
0.25 ลานบาท 

24.4.5 จายชําระคาแรงงานกอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 1.12 ลานบาท 

24.5 หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชในการคํ้าประกันบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 0.51 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 11) 
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24.6 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นมีดังตอไปน้ี 

24.6.1 จากการเขารวมคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 97.55 ลาน
บาท (ดูหมายเหตุ 5) 

24.6.2 จากการเขารวมคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 22.24 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

24.6.3 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหน้ี ราคาทุน
ทรัพย 66.54 ลานบาท และจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนเงิน 0.96 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 27) 

24.6.4 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพยรวม จํานวนเงิน 14.92 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 27) 
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25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจจําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสงซึ่งเม่ือ
พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดําเนินงานสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2553 และ 2552 ไดดังน้ี 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 

ขาย บริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 314,112         407,026         (290,621)                    430,517         

ตนทุน (235,384)        (335,880)        293,285                     (277,979)        

กําไรข้ันตน 78,728           71,146           2,664                          152,538         

รายไดอื่น 22,583           

กําไรกอนคาใชจาย 175,121         

คาใชจายในการขายและบริการ (18,635)          

คาใชจายในการบริหาร (45,843)          

คาตอบแทนผูบริหาร (19,574)          

รวมคาใชจาย (84,052)          

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน 91,069           

ตนทุนทางการเงิน (43,147)          

กําไรสุทธิ 47,922           

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 1,550,447      

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 1,732,900      

(หนวย: พันบาท)
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 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 

ขาย บริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 260,487         391,106         (278,260)                    373,333         

ตนทุน (173,441)        (390,210)        254,366                     (309,285)        

กําไรข้ันตน 87,046           896                (23,894)                      64,048           

รายไดอื่น 21,635           

กําไรกอนคาใชจาย 85,683           

คาใชจายในการขายและบริการ (12,195)          

คาใชจายในการบริหาร (70,627)          

คาตอบแทนผูบริหาร (23,852)          

รวมคาใชจาย (106,674)        

ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (20,991)          

ตนทุนทางการเงิน (46,927)          

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (67,918)          

ภาษีเงินได (1,516)            

ขาดทุนสุทธิ (69,434)          

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 1,590,426      

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 1,794,318      

(หนวย: พันบาท)

 

26. การเปดเผยเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

26.1 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

26.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการท่ี
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปน้ี 
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26.2.1 ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารและ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ี
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

26.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท สวนใหญเก่ียวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน (ญี่ปุน) -                0.43               -                66.64            

ดอลลารสหรัฐอเมริกา -                0.90               -                -                

(หนวย: ลาน)

2553 2552

           
26.2.3 ความเสี่ยงดานสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือท่ี
ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังน้ัน บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับ
ความเสียหายจากการเรียกชําระหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ันเกินกวาจํานวนท่ีไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว 

26.2.4 มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหน้ีการคา ซึ่งมีการใหสินเช่ือระยะส้ันและหน้ีสินทางการเงิน 
โดยสวนใหญเปนเจาหน้ีการคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตรา
ในตลาด จึงทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยาง
เปนสาระสําคัญ 

27. คดีฟองรอง 

บริษัท 

27.1 บริษัทและบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด และบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (กลุม
บริษัท) ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจําเลยรวม จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาท 
เน่ืองมาจากการท่ีกลุมบริษัทไดใหสัตยาบันในการกระทําของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ในการขายทรัพยสินใหกับ
ลูกคา โดยการทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหน่ึงซึ่งมีขอตกลงใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เขารวม
รับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดังกลาว ศาลช้ันตนไดพิพากษา
ใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัดและกลุมบริษัทรวมกันจายชําระหน้ีพรอมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหาย บริษัทไดย่ืน
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อุทธรณตอศาลอุทธรณ ปจจุบันอยูระหวางการขอทุเลาการบังคับคดี ท้ังน้ี บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดบันทึกผล
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นตามคําพิพากษาของศาลช้ันตนภายใตบัญชี “ประมาณการหน้ีสิน” ท้ังจํานวนแลว (ดูหมายเหตุ 21) 
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดตกลงวาหากกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากคดีความดังกลาว บริษัท เดอะเครน 
เซอรวิส จํากัดจะเปนผูรับผิดชอบผลกระทบดังกลาวแตเพียงผูเดียว ประกอบกับผูบริหารประเมินวาบริษัท เดอะเครน 
เซอรวิส จํากัด มีความสามารถในการรองรับผลกระทบดังกลาว 

บริษัทยอย 

27.2 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548) แจงขอเลิก
สัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นายสุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุวา 
ตามท่ีบริษัทยอยดังกลาวไดเชาท่ีดินโฉนดเลขท่ี 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชาต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2545 
จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังน้ัน สัญญาเชาจึงสิ้นสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึง
เรียนมาเพ่ือขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยสงมอบทรัพยท่ีเชา (ท่ีดิน) พรอมท้ังขนยายบริวารออกจาก
พ้ืนท่ีและชําระคาเชาท่ีคางชําระทั้งสิ้น จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดย่ืนคํารองปฏิเสธหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เน่ืองจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชา
ที่ดินดังกลาวกับนายสุชิน สิทธิธีรรัตน ตามท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอางเพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีดินตาม
โฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 13 และ 24) 

บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายตามขอพิพาทดังกลาวขางตนแบงเปน 2 สวน ดังน้ี  

สวนท่ี 1 บริษัทยอยบันทึกคาเชาคางจายเปนรายเดือนดวยอัตราคาเชาตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาท่ีดินกับกรรมการบริษัท
ยอย (ดูหมายเหตุ 24) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 คาเชาคางจายมียอดคงเหลือ จํานวนเงิน 5.20 ลานบาท ซึ่งคาเชาคางจาย
จํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับชําระจนกวาขอพิพาทจะสิ้นสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอย
ในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยจะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย  

สวนท่ี 2 บริษัทยอยไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชา
รายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีต้ังสํารองเผ่ือความเสียหายเพ่ิมเติมเปนรายเดือน ตามจํานวน
คาเชาตอเดือนท่ีผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทยอยได
ต้ังสํารองเผ่ือความเสียหาย จํานวนเงิน 8.52 ลานบาท  

ดังน้ัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 รวมเปนจํานวนเงิน 13.72 ลาน
บาท อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินท่ีไดต้ังสํารองเผ่ือความเสียหายดังกลาว กรรมการ
ของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินน้ันท้ังจํานวน 

27.3 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย 
จํานวนเงินประมาณ 1.32 ลานบาท ศาลช้ันตนพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน ตอมาศาลอุทธรณพิพากษาใหยกฟองโจทก 
ปจจุบันคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ดังน้ัน บริษัทยอยจึงยังไมไดบันทึกคาความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 
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27.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหา
ผิดสัญญารับสภาพหน้ี จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาท และขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนทุนทรัพย 0.96 
ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหน้ีเก่ียวกับมูลหน้ีท่ีสูงเกินไป (ดูหมายเหตุ 21)  

28. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 
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