
 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุน บรษิทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทนุรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ชูไก จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทนุ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปเฉพาะ กิจการของบรษิทั ชูไก จาํกัด 

(มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน

ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ

ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ

ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายงานทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหาร

เปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ

ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 51 และ 2 550 ผลการ

ดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย 

และแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน

ของแตละปเฉพาะกิจการของบรษิทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

 

 

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917
 

                                                                                                                        

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

กรงุเทพฯ 6 กุมภาพันธ 2552

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

3

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 31,663,846.31      14,659,743.72      1,009,833.85        880,189.64           

เงินลงทุนชั่วคราว 18,343.54             119,028.34           -                       -                       

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 7 142,987,359.94    75,597,294.51      82,655,057.79      39,809,411.80      

ลูกหนี้จากการจําหนายสินทรัพย 5 -                       9,000,000.00        -                       -                       

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 12 -                       -                       -                       -                       

รายไดคางรับ - สุทธิ 5, 8 5,287,210.27        21,292,668.50      1,972.60               -                       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                       -                       1,600,000.00        -                       

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 100,586,872.00    122,236,151.42    103,567,099.59    124,007,524.07    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 10 41,085,069.88      31,974,623.27      25,493,405.48      20,099,375.39      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 321,628,701.94    274,879,509.76    214,327,369.31    184,796,500.90    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 13 6,278,701.60        6,061,393.86        3,750,750.88        -                       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 2, 5, 11 -                       -                       174,991,430.00    174,991,430.00    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 15 1,560,450,476.31 1,346,150,036.07 1,050,384,091.91 873,954,555.25    

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 5, 16 -                       2,066,960.00        -                       -                       

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 14 808,174.66           1,218,383.28        808,174.66           1,218,383.28        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 18 36,425,166.98      21,210,981.27      20,179,915.87      8,395,344.21        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,603,962,519.55 1,376,707,754.48 1,250,114,363.32 1,058,559,712.74 

รวมสินทรัพย 1,925,591,221.49 1,651,587,264.24 1,464,441,732.63 1,243,356,213.64 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย



        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         3

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

3

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 129,701,706.93    104,649,275.63    116,708,214.55    102,331,264.70    

เจาหนี้การคา 5, 20 203,633,464.28    25,279,040.60      280,578,515.32    94,111,970.59      

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย 2,247,000.00        -                       -                       -                       

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 23 221,016,245.15    230,233,176.40    135,616,165.94    147,212,642.27    

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 24, 39 60,110,913.64      60,110,913.64      -                       -                       

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                       10,853,636.42      32,300,000.00      36,002,422.31      

เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 21 -                       8,952,657.53        -                       -                       

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 1,869,158.88        2,336,448.60        1,869,158.88        2,336,448.60        

คาใชจายคางจาย 5 34,470,976.17      34,144,705.96      4,083,007.44        13,682,985.27      

ภาษีเงินไดคางจาย 59,254.53             1,163,448.53        -                       -                       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22 18,231,727.37      19,547,774.04      3,161,933.07        7,719,394.19        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 671,340,446.95    497,271,077.35    574,316,995.20    403,397,127.93    

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว 23 300,562,251.83    444,342,551.75    132,801,213.27    333,039,038.17    

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5, 25 10,013,560.52      12,405,564.36      314,626.00           392,231.50           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 310,575,812.35    456,748,116.11    133,115,839.27    333,431,269.67    

รวมหนี้สิน 981,916,259.30    954,019,193.46    707,432,834.47    736,828,397.60    

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

3

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 26

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    

ทุนที่ออกและเรียกชําระ - หุนสามัญ 450,000,000 หุน ในป 2551 

และ 350,000,000 หุน ในป 2550 มูลคาหุนละ 1 บาท  450,000,000.00    350,000,000.00    450,000,000.00    350,000,000.00    

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 27 209,553,500.00    50,000,000.00      209,553,500.00    50,000,000.00      

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,195,609.23      39,195,609.23      -                       -                       

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 28 8,427,490.49        6,631,111.38        8,427,490.49        6,631,111.38        

ยังไมไดจัดสรร 236,498,362.47    251,741,350.17    89,027,907.67      99,896,704.66      

รวมสวนของผูถือหุน 943,674,962.19    697,568,070.78    757,008,898.16    506,527,816.04    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,925,591,221.49 1,651,587,264.24 1,464,441,732.63 1,243,356,213.64 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          



        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        5

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

3

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5

รายไดจากการขาย 316,364,265.71    253,859,940.50    447,320,059.35    297,549,908.04    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 473,190,836.95    467,454,414.59    128,487,125.77    111,397,872.77    

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 789,555,102.66    721,314,355.09    575,807,185.12    408,947,780.81    

ตนทุนขายและการใหบริการ 5

ตนทุนขาย (170,191,381.92) (89,423,701.31) (351,383,442.19) (231,649,239.38)

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง (363,337,346.42) (338,963,904.44) (94,323,585.81) (72,641,928.63)

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (533,528,728.34) (428,387,605.75) (445,707,028.00) (304,291,168.01)

กําไรขั้นตน 256,026,374.32    292,926,749.34    130,100,157.12    104,656,612.80    

รายไดอื่น  5, 30 26,701,641.09      20,287,846.87      20,690,840.82      21,258,071.66      

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5, 29 -                        -                        20,998,530.00      -                        

คาใชจายในการขายและบริหาร 5, 31 (159,244,363.83) (142,411,717.03) (93,073,757.61) (67,791,607.83)

คาใชจายทางการเงิน 5, 32 (74,793,927.63) (74,387,096.03) (42,788,188.21) (48,858,034.68)

กําไรกอนภาษีเงินได 48,689,723.95      96,415,783.15      35,927,582.12      9,265,041.95        

ภาษีเงินได 33 (17,136,332.54) (17,594,284.70) -                        -                        

กําไรสุทธิ 31,553,391.41      78,821,498.45      35,927,582.12      9,265,041.95        

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 31,553,391.41      78,821,498.45      35,927,582.12      9,265,041.95        

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                        -                        -                        -                        

31,553,391.41      78,821,498.45      35,927,582.12      9,265,041.95        

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3 0.07                      0.23                      0.08                      0.03                      

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 439,890,710         350,000,000         439,890,710         350,000,000         

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา สวนเกินจากการปรับโครงสรางภาย

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ ในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 350,000,000.00    50,000,000.00      39,195,609.23                                6,167,859.29        173,383,103.81    618,746,572.33    

กําไรสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        78,821,498.45      78,821,498.45      

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย -                        -                        -                                                  463,252.09           (463,252.09)          -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 350,000,000.00    50,000,000.00      39,195,609.23                                6,631,111.38        251,741,350.17    697,568,070.78    

กําไรสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        31,553,391.41      31,553,391.41      

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 28 -                        -                        -                                                  1,796,379.11        (1,796,379.11)       -                        

เงินปนผลจาย 29 -                        -                        -                                                  -                        (45,000,000.00)     (45,000,000.00)     

เพิ่มทุนหุนสามัญ 26 100,000,000.00    159,553,500.00    -                                                  -                        -                        259,553,500.00    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 450,000,000.00    209,553,500.00    39,195,609.23                                8,427,490.49        236,498,362.47    943,674,962.19    

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
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(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 350,000,000.00         50,000,000.00           6,167,859.29             91,094,914.80           497,262,774.09         

กําไรสุทธิ -                             -                             -                             9,265,041.95             9,265,041.95             

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย -                             -                             463,252.09                (463,252.09)              -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 350,000,000.00         50,000,000.00           6,631,111.38             99,896,704.66           506,527,816.04         

กําไรสุทธิ -                             -                             -                             35,927,582.12           35,927,582.12           

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 28 -                             -                             1,796,379.11             (1,796,379.11)           -                             

เงินปนผลจาย 29 -                             -                             -                             (45,000,000.00)         (45,000,000.00)         

เพิ่มทุนหุนสามัญ 26 100,000,000.00         159,553,500.00         -                             -                             259,553,500.00         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 450,000,000.00         209,553,500.00         8,427,490.49             89,027,907.67           757,008,898.16         

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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(หนวย: บาท)

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรสุทธิ 31,553,391.41    78,821,498.45    35,927,582.12    9,265,041.95      

ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 246,400,932.20  217,945,187.90  79,043,419.68    58,259,414.58    

ดอกเบี้ยรับ (323,485.00)        (609,757.91)        (209,329.85)        (258,230.84)        

ดอกเบี้ยจาย 73,967,509.13    74,136,866.03    42,188,188.21    48,658,034.68    

หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,675,360.74      16,921,013.84    -                      -                      

หนี้สูญไดรับคืน (13,111,560.90)   (2,195,942.66)     -                      (774,797.81)        

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 2,652,589.23      11,986,789.09    2,652,589.23      11,986,789.09    

คาเผื่อการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย 1,928,000.60      1,000,000.00      -                      -                      

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (1,824,963.98)     (8,182,319.58)     (155,443.40)        (489,683.96)        

ประมาณการหนี้สิน 131,785.60         -                      -                      -                      

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 20,138,843.76    (92,977.65)          20,138,843.76    (92,977.65)          

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                      -                      (20,998,530.00)   -                      

ภาษีเงินได 17,136,332.54    17,594,284.70    -                      -                      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 382,324,735.33  407,324,642.21  158,587,319.75  126,553,590.04  

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสินดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (70,336,385.91)   21,896,833.38    (42,845,645.99)   21,816,929.64    

รายไดคางรับ 15,655,458.23    14,200,628.93    -                      2,755,084.24      

สินคาคงเหลือ 86,228,171.98    (10,863,597.71)   18,676,039.17    (6,809,084.19)     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (9,081,346.77)     5,225,516.10      (5,394,030.08)     (4,958,981.19)     

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 410,208.62         2,485,424.42      410,208.62         2,485,424.42      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4,393,609.04)     (3,369,728.60)     (6,612,916.43)     (156,655.42)        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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(หนวย: บาท)

2551 2550 2551 2550

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา 167,322,808.82  (16,123,342.61)   175,434,929.87  49,249,201.92    

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ (467,289.72)        -                      (467,289.72)        (600,648.60)        

คาใชจายคางจาย (2,950,962.22)     (3,351,508.72)     (8,721,019.41)     646,487.34         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,316,056.67)     (2,236,425.52)     (4,557,471.12)     (1,873,539.74)     

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (2,392,003.84)     570,620.43         (77,605.51)          (133,781.36)        

รับเงินคืนคาภาษี 5,400,721.46      -                      -                      -                      

เงินสดจายภาษีเงินได (30,775,304.03)   (53,226,945.14)   (5,171,655.23)     (10,636,947.60)   

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 535,629,146.24  362,532,117.17  279,260,863.92  178,337,079.50  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินสดรับดอกเบี้ย 323,485.00         609,902.96         207,357.25         275,126.18         

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                      -                      20,998,530.00    -                      

เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง 100,684.80         (3,242.75)            -                      -                      

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง -                      -                      (1,600,000.00)     19,295,894.86    

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (217,307.74)        625,305.94         (3,750,750.88)     -                      

ซื้อสินทรัพยถาวร (276,833,444.71) (61,236,956.61)   (199,177,056.77) (48,691,547.54)   

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยลดลง -                      (14,300,000.00)   -                      (14,300,000.00)   

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 15,293,608.33    5,590,654.32      1,277,794.71      634,291.84         

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (261,332,974.32) (68,714,336.14)   (182,044,125.69) (42,786,234.66)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 15,945,202.40    11,435,048.75    5,269,720.95      9,987,862.80      

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 127,544.00         27,423,400.00    53,000,000.00    76,855,972.34    

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (10,981,180.42)   (24,593,400.00)   (56,702,422.31)   (49,434,186.45)   

เงินกูยืมระยะสั้นอื่นลดลง -                      8,870,284.82      -                      -                      

เงินสดรับจากสัญญาขายและเชาคืน 6,405,000.00      6,752,463.44      -                      6,752,463.44      

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (259,098,296.29) (191,992,587.03) (116,140,756.03) (79,889,346.02)   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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(หนวย: บาท)

2551 2550 2551 2550

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20,000,000.00    -                      -                      -                      

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (169,600,072.62) (55,902,085.77)   (154,000,000.00) (54,683,017.61)   

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (3,821,714.10)     (1,246,174.01)     -                      -                      

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุน 259,553,500.00  -                      259,553,500.00  -                      

เงินสดจายดอกเบี้ย (70,822,062.30)   (70,782,970.81)   (43,067,146.63)   (48,138,629.78)   

จายเงินปนผล (44,999,990.00)   -                      (44,999,990.00)   -                      

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (257,292,069.33) (290,036,020.61) (97,087,094.02)   (138,548,881.28) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 17,004,102.59    3,781,760.42      129,644.21         (2,998,036.44)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 14,659,743.72    10,877,983.30    880,189.64         3,878,226.08      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 31,663,846.31    14,659,743.72    1,009,833.85      880,189.64         

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไมเปนตัวเงิน  

ระหวางป 2551

1.  บริษัทและบริษัทยอยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุนจํานวนเงิน 245.55 ลานบาท (ป 2550: 255.65 ลานบาท) โดยจายชําระ 

     เงินสด จํานวนเงิน 51.60 ลานบาท (ป 2550: 19.95 ลานบาท) สวนที่เหลือบริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาทางการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาเปนสินคาเพื่อขายมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 0.89 ลานบาท (ป 2550: 36.66 ลานบาท)  

     ในงบการเงินเฉพาะกิจการและจํานวนเงิน 109.07 ลานบาท (ป 2550: 69.81 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. 

บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) “บริษัท” จดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจาํกัด เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก

เก่ียวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง  

เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 42/62 หมู 14 ตาํบลบางแกว อําเภอ บางพลี จงัหวัด สมุทรปราการ  

ขอมูลทั่วไป 

2. 

งบการเงนิ นี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ( “มาตรฐานการบญัชี ”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่

ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

งบการเงนิของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย  บริษัทไดจัดทํางบการเงิน

ฉบบัภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมี

ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและ

ขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง  ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ

แวดลอมนั้นซ่ึงไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอ่ืนและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น  ๆ 

ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะ

บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึก

ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 

 

 

 

 

 

เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
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เรื่อง

25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด

29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา

31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ

33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม

35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน

39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล

43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ

49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง

51 สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่

การใชมาตรฐานการบัญชีใหมหรือที่ปรับปรุงใหม 

ในป 2551 สภาวิชาชีพบญัชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี โดยใหถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี

ใหมหรือที่ปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน  

 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปน

ตนไป 

เรื่อง

36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย

54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่

มาตรฐานการบัญชี

 

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

งบการเงนิ  
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บริษัทยอย จัดตั้งขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2551 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

เกณฑในการนาํเสนองบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก  จาํกัด  (มหาชน) และ

บริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 

 

สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คิดเปน

จํานวนประมาณรอยละดังนี้  

บริษัทยอย

2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 8.62                     9.05                     27.35                   25.17                   

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 21.54                   18.69                   39.28                   33.26                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 5.16                     6.84                     12.58                   20.16                   

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 11.63                   14.75                   18.32                   20.02                   

อัตรารอยละของสินทรัพยรวม

ของบริษัทยอยในงบดุลรวม

อัตรารอยละของรายไดรวม

ของบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนรวม

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คลายคลึง

กัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมใน

การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพ่ือไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงิน

ของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่

ไดรับมากับตนทุนการซ้ือเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซ่ึงการลงทุนดังกลาว

เปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุลภายใตสวนของผูถือหุน 
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจดัทาํงบการเงนิ 

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑในการจัดทํา

งบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซ้ือแลว 

และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการ

ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือหรือมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงรับร ู รายไดเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

สัญญาเชาดาํเนนิการ 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินการบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตามสัญญาเชา

จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่

มีรายการดงักลาว 
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คาใชจายทางการเงนิ 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการ

บันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพย

ดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย ดอกเบี้ยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดย

ใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

ดอกเบี้ยจาย 

ดอกเบี้ยจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 

ผลประโยชนของพนกังาน 

กลุมบริษัทดําเนินการตอกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของ

กองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขา

กองทุนจากทั้งพนักงานและบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้นตามที่เก่ียวกับตนเอง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงนิสด เงนิฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคารที่มีกําหนด

ระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูงสุทธิจากเงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ไดแก เงินฝากประจําที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่

อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซ้ือ  ตนทุนในการดัดแปลง  หรือตนทุนอ่ืน  เพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ใน

กรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 
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บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เส่ือมคุณภาพเสียหายลาสมัยและคางนาน 

เงินลงทนุในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

คาเส่ือมราคา 

คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้ 

อาคาร 

จํานวนป 

20 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10 

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 5, 7, 10 และ 15 

เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณโรงงาน 5 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5 

ยานพาหนะ 5 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดินบางสวน และ

สินทรัพยระหวางกอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดขีึ้นที่สําคัญจะ

บันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัท ไดประโยชน

กลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือมราคา ตลอดอายุการใช

ประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ  

รายการกําไรและรายการขาดทนุจากการจาํหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและรวมไวอยูใน

กําไรจากการดาํเนนิงาน 

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชามีวัตถุประสงคเพ่ือใหเชาและขาย ดังนั้นหากยังไมมีการขายโดยนําสินทรัพยออกไปใหเชาจะบันทึก

ไวในงบดุลภายใตบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ” และคดิคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงานโดยประมาณขางตนในงบกําไร

ขาดทุนภายใตบัญชี “ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง” จนกระทั่งเม่ือมีการขายจะหยุดคิดคาเส่ือมราคาและจัดประเภทบัญชี

ไปเปนสินคาคงเหลือ และรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี (ราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม) ณ วันทีข่ายในงบกําไร

ขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรายการขายนั้น 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ

สัญญาเชาการเงนิ 
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จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวาโดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจาย

ทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจาย

ทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาสินทรัพยที่ไดมา

ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะ

ต่ํากวา 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบญัชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  ในกรณีที่มีขอ

บงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทนุจากการดอยคา รับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวา

มูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเวนแตเม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพย

เพ่ิมของสินทรัพยช้ินเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถือหุน 

การคาํนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใด

จะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคา

ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและ

ความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน ใหพิจารณามูลคาที่คาดวา

จะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือม

ราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ และสินทรัพยและหนี้สิน

ที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันนั้น  และสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับ

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ ลวงหนาคงคาง ณ วันส้ิน ปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนาทีม่ี

อายุคงเหลือเชนเดยีวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อ่ืนหรือเจาหนี้อ่ืนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในงบดุล 

เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
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กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ 

วันที่ในงบดุล ซ่ึงเก่ียวกับรอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาล บนัทกึในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ กิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่

ประชุมผูถือหุนและกรรมการของบรษิทัไดอนมุตักิารจายเงนิปนผล                                                                            

2551 2550 2551 2550

กําไรสุทธิสําหรับป (บาท) 31,553,391.41    78,821,498.45    35,927,582.12    9,265,041.95      

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 350,000,000       350,000,000       350,000,000       350,000,000       

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย

   ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 89,890,710         -                      89,890,710         -                      

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 439,890,710       350,000,000       439,890,710       350,000,000       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07                    0.23                    0.08                    0.03                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญและ

หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักระหวางปในแตละป โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปล่ียนไป

ของจาํนวนหุนสามัญทีเ่กิดจากการเพ่ิมทุนตามทีก่ลาวไวในหมายเหต ุ26 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คํานวณโดยใชราคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท สรุปได

ดังนี้ 

 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเม่ือบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมา

จากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระหนี้สิน

ดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ 

ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  

เพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอหนี้สิน 
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4. 

ในป 2551 บริษัท และบริษัทยอย ไดทบทวนอายุการใชงานของ สินทรัพยใหเชาที่ไดมาใหม  (รถเครนและ รถโฟลคลิฟท ) 

เนื่องจากสมรรถนะของสินทรัพยใหเชาดังกลาวเปล่ียนไป ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงได เปล่ียนแปลงอายุการใชงานของ

สินทรัพยใหเชาที่ไดมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 จากเดมิ 5 ปไปเปน 7 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาที่ใชงานแลวและจากเดิม 10 

ปไปเปน 15 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาใหม และไดกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเชาในอัตรารอยละ 10 ของราคาทนุ 

ผลของการเปล่ียนแปลงอายุการใชงานดังกลาวทําใหคาเส่ือมราคาสําหรับ ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 ลดลงเปนจํานวนเงิน  

5 ลานบาทในงบการเงินรวมและจํานวนเงิน 1.67  ลานบาทในงบการเงนิเฉพาะกิจการ    

การเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา 

5. 

บริษัทมีรายการ บัญชีสวนหนึ่งกับ บุคคลหรือกิจการ ที่เก่ียวของกัน ซ่ึง บคุคลและกิจการ เหลานี้เก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/

หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับ บุคคลหรือกิจการ ที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา

ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาทีต่กลงกันตามสัญญาหากไมมรีาคาตลาดรองรบั  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังนี้ 

รายการบญัชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 51 และ 

2550  

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ขายสินคา -                   -                   35,004,414.30  16,356,085.00  

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   43,246,236.94  21,394,333.24  

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   10,252,864.82  11,190,735.42  

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   1,148,400.00    1,148,400.00    

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   3,600,000.00    3,600,000.00    

รายไดอื่น -                   -                   335,991.30       125,360.00       

ดอกเบี้ยรับ -                   -                   30,061.65         21,538.45         

ซื้อสินคา -                   -                   44,862,628.40  23,490,000.00  

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   604,575.95       229,632.90       

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

  

 

   20  

2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ขายสินคา -                   -                   79,372,863.00  388,519.25       

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   24,502,150.03  27,147,532.15  

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   1,277,391.33    2,729,677.66    

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   4,200,000.00    4,200,000.00    

รายไดอื่น -                   -                   210,481.32       45,000.00         

ดอกเบี้ยรับ -                   -                   1,972.60           -                    

ซื้อสินคา -                   -                   70,100,800.00  50,172,762.62  

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   536,029.86       -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   1,632.00           165,383.60       

ดอกเบี้ยจาย -                   -                   79,715.06         102,759.25       

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ขายสินคา -                   -                   19,097,087.50  16,063,143.05  

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   8,984,500.00    12,373,933.33  

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   2,704,175.75    3,252,945.22    

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   3,600,000.00    3,600,000.00    

รายไดอื่น -                   -                   263,658.76       107,100.00       

ซื้อสินคา -                   -                   46,983,400.00  24,390,000.00  

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   290,156.50       1,124,612.40    

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ขายทรัพยสิน -                   -                   -                    1,350,000.00    

ขายสินคา -                   -                   729,424.50       15,920,925.00  

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   13,699,750.20  15,469,200.00  

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   7,725,706.70    6,187,665.59    

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   3,600,000.00    3,600,000.00    

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   600,000.00       600,000.00       

รายไดอื่น -                   -                   1,356,885.71    949,658.70       

ซื้อสินคา -                   -                   50,427,688.10  42,048,971.96  

ซื้อทรัพยสิน -                   -                   -                    157,100.26       

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   2,722,621.29    -                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   413,073.27       3,244,161.34    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2551 2550 2551 2550

คาใชจายอื่น -                   -                    -                    1,492,426.32    

ดอกเบี้ยจาย -                   -                    2,372,037.59    1,268,595.20    

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน

บริษัท รูคา จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   1,742,798.39    -                    1,621,000.00    

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   1,942,944.39    -                    -                    

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ขายที่ดินที่ไมใชในการดําเนินงาน 2,200,000.00   10,400,000.00  -                    -                    

ดอกเบี้ยรับ -                   131,235.09       -                    -                    

คาเชา 600,000.00      600,000.00       -                    -                    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้   

2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    28,459,964.66  11,277,044.27  

เจาหนี้การคา -                    -                    16,805,434.08  497,551.37       

เงินมัดจํารับ -                    -                    95,700.00         95,700.00         

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    19,288,932.37  3,073,940.15    

เงินใหกูยืมระยะสั้น -                    -                    1,600,000.00    -                    

ดอกเบี้ยคางรับ -                    -                    1,972.60           -                    

เจาหนี้การคา -                    -                    144,333.19       19,292,156.00  

คาใชจายคางจาย -                    -                    -                    104,222.85       

เงินกูยืมระยะสั้น -                    -                    -                    6,398,735.89    

ดอกเบี้ยคางจาย -                    -                    -                    102,759.25       

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    3,015,775.10    1,057,973.63    

เจาหนี้การคา -                    -                    16,237,238.00  16,509,822.77  

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    3,983,166.35    19,080,495.57  

เจาหนี้การคา -                    -                    59,253,678.12  45,427,744.49  

เงินกูยืมระยะสั้น -                    -                    32,300,000.00  21,600,000.00  

ดอกเบี้ยคางจาย -                    -                    16,371.24         421,800.27       

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ลูกหนี้จากการขายทรัพยสิน -                    9,000,000.00    -                    -                    

เงินกูยืมระยะสั้น -                    10,853,636.42  -                    8,003,636.42    

คาใชจายคางจาย 4,150,000.00    3,550,000.00    -                    -                    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา -                        -                        -                        19,295,894.86      

เพิ่มขึ้นระหวางป -                        -                        5,400,000.00        31,653,113.67      

ลดลงระหวางป -                        -                        (3,800,000.00)       (50,949,008.53)     

ยอดคงเหลือ -                        -                        1,600,000.00        -                        

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแก บุคคลหรือกิจการ ที่เก่ียวของกัน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

และ 2550 มีดังนี้ 

 

ในระหวางป 2551 บริษัทมีเงินใหกูยืมเงินระยะส้ันแกบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) คิดดอกเบี้ยรอยละ  MOR+0.5 

ตอป 

ในระหวางป 2550 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน โดยบริษัทไมไดคิดดอกเบี้ยระหวางกันสําหรับ

เงินใหกูยืมกรรมการและคิดดอกเบี้ยรอยละ MOR+1 ตอป สําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 10,853,636.42      8,023,636.42        36,002,422.31      8,580,636.42        

เพิ่มขึ้นระหวางป 127,544.00           27,423,400.00      53,000,000.00      76,855,972.34      

ลดลงระหวางป (10,981,180.42)     (24,593,400.00)     (56,702,422.31)     (49,434,186.45)     

ยอดคงเหลือ -                        10,853,636.42      32,300,000.00      36,002,422.31      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 

2550 มีดังนี้ 

 

ในระหวางป 255 1 บริษัทไดกูยืมเงินระยะส้ันจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) จาํนวน เงิน 35.40  ลานบาท คดิ

ดอกเบีย้รอยละ MRR+2 ตอป 

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

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

คิดดอกเบี้ยรอยละ MRR+2 ตอป และสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกันสวนที่เหลือไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 
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ชื่อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท รูคา จํากัด ไทย บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ไทย บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน ผูบริหารรวมกัน

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

 

 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลคาการซื้อ - ขาย ที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา หรือสินคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 60

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จาย ราคาตลาด

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 

เม่ือวันที่ 1 ตลุาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการคิดคาบริการเชาและขนสงระหวางกันจากเดิม

ที่คํานวณจากราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 – 60 ไปเปนราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 – 35  

6. 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

2551 2550 2551 2550

เงินสดในมือ 398,244.47         349,069.02         208,244.47         131,815.02         

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 14,586,970.27    2,078,789.95      454,573.75         79,510.78           

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 16,678,631.57    12,231,884.75    347,015.63         668,863.84         

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 31,663,846.31    14,659,743.72    1,009,833.85      880,189.64         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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7. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอย มียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระได

ดังนี้ 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 57,426,621.78    27,410,119.08    8,827.50             94,015.55           

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 75,188,067.32    50,008,476.30    22,533,003.08    4,688,023.80      

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 11,077,890.34    5,534,658.81      5,367,495.10      712,918.83         

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 428,025.27         6,095,778.53      172,893.62         -                      

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 16,050,612.67    9,785,798.75      1,339,887.18      1,339,887.17      

      รวม 160,171,217.38  98,834,831.47    29,422,106.48    6,834,845.35      

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,183,857.44)  (23,237,536.96)  (1,514,887.17)    (1,514,887.17)    

      รวมลูกหนี้การคา - อื่น ๆ 142,987,359.94  75,597,294.51    27,907,219.31    5,319,958.18      

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                      -                      7,047,720.11      7,377,547.25      

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                      -                      47,594,021.02    26,730,502.51    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      -                      381,403.86         

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                      108,408.12         -                      108,408.12         

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 108,408.12         -                      214,505.47         -                      

      รวม 108,408.12         108,408.12         54,856,246.60    34,597,861.74    

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (108,408.12)       (108,408.12)       (108,408.12)       (108,408.12)       

      รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน -                      -                      54,747,838.48    34,489,453.62    

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 142,987,359.94  75,597,294.51    82,655,057.79    39,809,411.80    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2551 และ  2550  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้  

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 23,345,945.08    11,704,854.68    1,623,295.29      2,398,093.10      

บวก หนี้สงสัยจะสูญ 3,325,360.74      13,837,033.06    -                      -                      

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (9,379,040.26)    (2,195,942.66)    -                      (774,797.81)       

ยอดคงเหลือ 17,292,265.56    23,345,945.08    1,623,295.29      1,623,295.29      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

8. 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยมียอดรายไดคางรับคงเหลือ สรุปไดดังนี้ 

รายไดคางรับ - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

รายไดคางรับ 5,637,210.27      21,292,668.50    1,972.60             -                      

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (350,000.00)       -                      -                      -                      

รายไดคางรับ - สุทธิ 5,287,210.27      21,292,668.50    1,972.60             -                      

หนี้สงสัยจะสูญในระหวางป 350,000.00         -                      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

ในระหวางป 2551 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท (บริษัทยอย) ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายไดคางรับที่เกิน

กําหนดรับชําระเปนระยะเวลา 2 เดอืน 
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9. 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

รถเครน 67,169,497.91    82,745,704.41    67,169,497.91    84,517,077.06    

รถโฟลคลิฟท 39,412,642.91    46,926,423.75    41,917,333.51    46,926,423.75    

หางเทรลเลอร 1,367,345.06      2,614,690.11      1,367,345.06      2,614,690.11      

รถขนสง 988,202.51         763,740.50         1,063,740.50      763,740.50         

อะไหลและอุปกรณ 6,357,043.24      4,015,779.71      6,757,042.24      4,015,779.71      

สินคาระหวางทางและงานระหวางประกอบ 7,322,742.82      4,547,826.16      7,322,742.82      4,547,826.16      

รวม 122,617,474.45  141,614,164.64  125,597,702.04  143,385,537.29  

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (22,030,602.45)  (19,378,013.22)  (22,030,602.45)  (19,378,013.22)  

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 100,586,872.00  122,236,151.42  103,567,099.59  124,007,524.07  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้ 

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 19,378,013.22    7,391,224.13      19,378,013.22    7,391,224.13      

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 2,652,589.23      11,986,789.09    2,652,589.23      11,986,789.09    

หัก กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง -                      -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ 22,030,602.45    19,378,013.22    22,030,602.45    19,378,013.22    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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10. 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้อื่น 31,546,122.89    11,241,815.90    22,593,066.52    7,039,162.76      

คาใชจายจายลวงหนา 4,604,022.35      6,384,718.58      1,777,940.08      2,863,037.80      

เงินมัดจํา -                      661,226.50         -                      -                      

อื่นๆ 8,484,684.58      17,282,622.23    1,122,398.88      10,197,174.83    

รวม 44,634,829.82    35,570,383.21    25,493,405.48    20,099,375.39    

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,549,759.94)    (3,595,759.94)    -                      -                      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 41,085,069.88    31,974,623.27    25,493,405.48    20,099,375.39    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

 สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้  

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 3,595,759.94      3,461,779.16      -                      -                      

บวก หนี้สงสัยจะสูญ -                      133,980.78         -                      -                      

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (46,000.00)         -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ 3,549,759.94      3,595,759.94      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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11. 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

เงินลงทนุในบริษัทยอย 

บริษัทยอย 2551 2550 2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 100% 100% 25,000,000.00     25,000,000.00     24,999,300.00     24,999,300.00     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 100% 100% 25,000,000.00     25,000,000.00     24,999,200.00     24,999,200.00     

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 100% 100% 25,000,000.00     25,000,000.00     24,999,930.00     24,999,930.00     

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 100% 100% 100,000,000.00   100,000,000.00   99,993,000.00     99,993,000.00     

รวม 175,000,000.00   175,000,000.00   174,991,430.00   174,991,430.00   

ราคาทุนทุนชําระแลว

(หนวย: บาท)

สัดสวนเงินลงทุน (%)

 

12.  

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน 45,820,560.75    45,820,560.75    -                      -                      

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45,820,560.75)  (45,820,560.75)  -                      -                      

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ -                      -                      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน เกิดจากบริษัท  เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไป ค้ําประกันสัญญาเชาทางการเงินใหกับ

ลูกหนี้การคา ซ่ึงผิดนัดชําระคางวดกับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหต ุ24) 

13. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงนิฝากธนาคารของ บริษัทและ บริษัทยอย ได ใชเปนหลักประกันในการใหธนาคารออก

หนังสือค้ําประกัน (ดูหมายเหตุ 36) 

 

 

 

 

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 
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14. 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

ลูกหนีจ้ากการขายผอนชําระ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 808,174.66         1,218,383.28      808,174.66         1,218,383.28      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

บริษัทไดทําสัญญา เชาทางการเงินเพ่ือขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 1.89  ลานบาท กําหนด

ระยะเวลา 3.5  ป ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2550  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553  ผอนชําระจํานวน 42 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.04 ลาน

บาท  

โดยลูกหนี้มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน

1 0.54                             0.46                             0.54                             0.46                             

2 - 3 0.36                             0.35                             0.36                             0.35                             

0.90                             0.81                             0.90                             0.81                             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)
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15. 

         ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: บาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ที่ดินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม

ที่ดิน อุปกรณ และเครื่องใช อุปกรณใหเชา ใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 478,361,102.45      7,001,939.29          125,545,196.28      14,039,821.32        29,339,978.25        37,395,841.24        1,085,379,446.97        3,563,066.00               4,393,764.30             1,785,020,156.10        

เพิ่มขึ้น / โอนเขา -                          -                          1,738,317.76          2,900,311.30          1,454,695.56          4,476,895.74          103,170,640.44           -                               203,370,005.86         317,110,866.66           

จําหนาย / โอนออก -                          -                          -                          (509,600.00)            (645,966.72)            (7,074,627.05)         (150,489,787.72)          -                               (5,770,752.76)           (164,490,734.25)          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 478,361,102.45      7,001,939.29          127,283,514.04      16,430,532.62        30,148,707.09        34,798,109.93        1,038,060,299.69        3,563,066.00               201,993,017.40         1,937,640,288.51        

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 6,794,132.00          -                          2,344,340.51          1,759,955.37          1,074,396.25          13,166,055.92        593,462,751.11           -                               299,162,504.91         917,764,136.07           

จําหนาย / โอนออก -                          -                          -                          (1,937,706.24)         (660,772.49)            (9,017,305.71)         (216,244,303.91)          -                               (385,881,468.93)       (613,741,557.28)          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 485,155,234.45      7,001,939.29          129,627,854.55      16,252,781.75        30,562,330.85        38,946,860.14        1,415,278,746.89        3,563,066.00               115,274,053.38         2,241,662,867.30        

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 -                          3,402,763.76          47,018,379.25        10,327,896.89        22,128,995.70        18,464,231.60        397,430,439.64           1,281,643.63               -                            500,054,350.47           

คาเสื่อมราคาสําหรับป -                          1,315,346.57          6,298,431.37          1,698,828.23          2,616,647.56          6,753,393.90          157,461,327.96           99,999.96                    -                            176,243,975.55           

จําหนาย -                          -                          -                          (102,254.28)            (314,402.18)            (4,861,030.65)         (80,530,386.47)            -                               -                            (85,808,073.58)            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 -                          4,718,110.33          53,316,810.62        11,924,470.84        24,431,241.08        20,356,594.85        474,361,381.13           1,381,643.59               -                            590,490,252.44           

คาเสื่อมราคาสําหรับป -                          1,296,256.59          6,379,145.58          2,223,967.47          2,184,800.73          6,521,938.55          168,479,169.39           99,999.95                    -                            187,185,278.26           

จําหนาย -                          -                          -                          (828,847.35)            (478,451.44)            (6,389,559.86)         (91,694,281.66)            -                               -                            (99,391,140.31)            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -                          6,014,366.92          59,695,956.20        13,319,590.96        26,137,590.37        20,488,973.54        551,146,268.86           1,481,643.54               -                            678,284,390.39           

คาเผื่อการดอยคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,000,000.00               -                               -                            1,000,000.00               

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928,000.60               -                               -                            2,928,000.60               

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 478,361,102.45      2,283,828.96          73,966,703.42        4,506,061.78          5,717,466.01          14,441,515.08        562,698,918.56           2,181,422.41               201,993,017.40         1,346,150,036.07        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 485,155,234.45      987,572.37             69,931,898.35        2,933,190.79          4,424,740.48          18,457,886.60        861,204,477.43           2,081,422.46               115,274,053.38         1,560,450,476.31        

งบการเงินรวม
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คาเส่ือมราคาของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2551 จํานวนเงิน 172.68 ลานบาท (ป 2550: 159.12 ลานบาท) แสดงรวมอยูในตนทุน

จากการใหบรกิารเชาและขนสง และจาํนวนเงนิ 14.51 ลานบาท (ป 2550 : 17.12 ลานบาท)  แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและ

บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของทรัพยสินถาวรของบริษัทและบริษัทยอย จํานวนเงิน 176.29 ลาน

บาท (ป 2550: 152.18 ลานบาท) ไดตัดจําหนายคาเส่ือมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทยอยบางสวนไดใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก

สถาบนัการเงนิ (ดูหมายเหตุ 17) 

ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอน เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา ไปเปนสินคาคงเหลือ จํานวนเงิน 109.07 ลานบาท (ป 

2550: 69.81 ลานบาท) และรับรูเปนตนทุนขายแลวเม่ือมีการจําหนายไปในระหวางป 

ที่ดินและอาคารใหเชา – บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดใหบุคคลธรรมดารายหนึ่งเชาอาคารดังกลาว โดยมีอัตรา

คาเชาเดอืนละ 7,000 บาท 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดใหบริษัทอ่ืนเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ระยะเวลาเชา 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.03 ลานบาท และระยะเวลาเชา 4 เดือน ส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน 2550 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

- ระยะเวลาเชา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจกิายน 2551 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.42 ลานบาท  โดยเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2551 

บริษัทไดทําสัญญาเชาฉบับใหม มีกําหนดระยะเวลาเชา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจกิายน 2552 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.42 

ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดใหบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด เชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบางสวนของบริษัทโดยมี

ระยะเวลาเชา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ลานบาท  โดยเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2552  บริษัทได

ขยายระยะเวลาเชาออกไปอีก 12 เดือนเปนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ลานบาท 

ในป 2551 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา เปนจํานวน

เงิน 1.93 ลานบาท (ป 2550: 1 ลานบาท) 

 



 

  

 

   33  

(หนวย: บาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม

อุปกรณ และเครื่องใช อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 457,187,219.37       6,345,543.21           51,405,727.28        4,074,798.25           8,571,249.73        8,178,028.04           284,664,736.97       637,147.89              821,064,450.74        

เพิ่มขึ้น / โอนเขา -                          -                          -                         166,089.60              1,101,361.07        1,533,999.94           9,173,504.17           189,639,256.56       201,614,211.34        

จําหนาย / โอนออก -                          -                          -                         (39,000.00)              (182,139.18)          (1,829,999.94)         (57,581,153.13)        (430,962.31)            (60,063,254.56)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 457,187,219.37       6,345,543.21           51,405,727.28        4,201,887.85           9,490,471.62        7,882,028.04           236,257,088.01       189,845,442.14       962,615,407.52        

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 6,794,132.00           -                          -                         210,039.97              259,099.72           10,110,203.44         285,667,264.54       172,047,239.43       475,087,979.10        

จําหนาย / โอนออก -                          -                          -                         -                          -                       (3,512,282.71)         (4,223,840.28)         (246,847,144.44)      (254,583,267.43)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 463,981,351.37       6,345,543.21           51,405,727.28        4,411,927.82           9,749,571.34        14,479,948.77         517,700,512.27       115,045,537.13       1,183,120,119.19     

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 -                          2,821,253.87           7,962,708.03          2,174,602.81           5,325,669.28        3,104,509.35           52,181,999.77         -                          73,570,743.11          

คาเสื่อมราคาสําหรับป -                          1,269,108.24           2,570,285.91          757,591.61              1,134,187.54        1,681,776.62           29,677,919.64         -                          37,090,869.56          

จําหนาย -                          -                          -                         (30,855.72)              (135,635.66)          (914,595.86)            (20,919,673.16)        -                          (22,000,760.40)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 -                          4,090,362.11           10,532,993.94        2,901,338.70           6,324,221.16        3,871,690.11           60,940,246.25         -                          88,660,852.27          

คาเสื่อมราคาสําหรับป -                          1,269,108.24           2,570,285.91          671,792.71              1,070,268.05        2,507,043.52           41,286,961.59         -                          49,375,460.02          

จําหนาย -                          -                          -                         -                          -                       (1,964,648.69)         (3,335,636.32)         -                          (5,300,285.01)           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -                          5,359,470.35           13,103,279.85        3,573,131.41           7,394,489.21        4,414,084.94           98,891,571.52         -                          132,736,027.28        

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 457,187,219.37       2,255,181.10           40,872,733.34        1,300,549.15           3,166,250.46        4,010,337.93           175,316,841.76       189,845,442.14       873,954,555.25        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 463,981,351.37       986,072.86              38,302,447.43        838,796.41              2,355,082.13        10,065,863.83         418,808,940.75       115,045,537.13       1,050,384,091.91     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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คาเส่ือมราคาของบริษัทสําหรับป 2551 จํานวนเงิน 44.13 ลานบาท (ป 2550: 30.69 ลานบาท) แสดงรวมอยูในตนทุนจากการใหบริการ

เชาและขนสง และจาํนวนเงนิ 5.25 ลานบาท (ป 2550: 6.40 ลานบาท) แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณของบริษัท  จาํนวนเงิน 23.77 ลานบาท (ป 2550: 20.86 

ลานบาท) ไดจําหนายคาเส่ือมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทบางสวนไดใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดู

หมายเหตุ 17) 

ในป 2551 บริษัทไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือ จํานวนเงิน 0.89 ลานบาท (ป 2550: 36.66 ลานบาท) 

และรับรูเปนตนทุนขายแลวเม่ือมีการจําหนายไปในระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลคาตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาและยานพานะของกลุมบริษัท จํานวนเงิน 739.99 ลานบาท 

(ป 2550: 420.17 ลานบาท) และเฉพาะกิจการ จาํนวนเงนิ 360.07 ลานบาท (ป 2550: 178.74 ลานบาท) เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชา

ทางการเงนิ (ดูหมายเหตุ 23) 

16. 

ป 2549 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดตรวจพบที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานที่เกิดจากการที่กรรมการบริษัท

ยอยไดรับมาจากการรับชําระหนี้สินสวนตัวในป 2546 และ 2547 โดยระบุกรรมสิทธ์ิเปนของบริษัทยอยและไมมีการบันทึกบัญชีแต

อยางใด ที่ประชุมกรรมการบริษัทยอยเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ไดมีมติใหบันทึกบัญชีที่ดินดังกลาวเปนทรัพยสินของบริษัทยอย

และเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน จํานวนเงิน 3.98 ลานบาท ตามสัญญาจะซ้ือจะขายและมีมตใิหกรรมการ

บริษัทยอยซ้ือที่ดินดังกลาวคืนจากบริษัทยอยดวยราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระหรือราคาทุนแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

ในระหวางป 2550 บริษัทยอยดังกลาวไดจําหนายที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานดังกลาวราคาทุน 3.98 ลานบาทใหกับบุคคลที่

เก่ียวของกัน (บุตรของกรรมการบริษัท) และกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงิน 1.40 ลานบาทและ 9 ลานบาทตามลําดับ ซ่ึงเปนราคา

ประเมินจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทยอยไดรับรูกําไรจากการจําหนายที่ดินดังกลาวจํานวนเงิน 6.42 ลานบาท ในงบกําไร

ขาดทนุ 

ในระหวางป 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดจําหนายที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานราคาทุน 2.07 ลานบาท

ใหกับกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงิน 2.23 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทยอยไดรับรูกําไรจาก

การจําหนายที่ดินดังกลาวจํานวนเงิน 0.12 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายในการขายจาํนวน 0.04 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทนุ 

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 

17. 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของกิจการ ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา

ประกันภัยส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักร เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้ง

กรรมการบริษัทยังค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

นอกจากนี้กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนตัว วงเงิน 41.60 ลานบาท เพ่ือใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สิน

ที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเชาทางการเงินของบริษัท 

สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 
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18. 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 27,993,132.34    20,859,076.31    11,494,535.10    6,322,879.87      

เงินมัดจํา 7,921,972.43      667,522.50         7,255,299.43      642,383.00         

อื่นๆ 1,603,270.95      4,464,111.84      1,430,081.34      1,430,081.34      

รวม 37,518,375.72    25,990,710.65    20,179,915.87    8,395,344.21      

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,093,208.74)    (4,779,729.38)    -                      -                      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 36,425,166.98    21,210,981.27    20,179,915.87    8,395,344.21      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้  

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 4,779,729.38      1,829,729.38      -                      -                      

บวก หนี้สงสัยจะสูญ -                      2,950,000.00      -                      -                      

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (3,686,520.64)    -                      -                      -                      

ยอดคงเหลือ 1,093,208.74      4,779,729.38      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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19. 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

2551 2550 2551 2550

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 41,212,441.28    20,252,101.62    28,218,948.90    17,934,090.69    

ตั๋วสัญญาใชเงิน 20,000,000.00    56,100,000.00    20,000,000.00    56,100,000.00    

ทรัสตรีซีทส 68,489,265.65    28,297,174.01    68,489,265.65    28,297,174.01    

รวม 129,701,706.93  104,649,275.63  116,708,214.55  102,331,264.70  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวนเงิน 72 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและ จํานวนเงิน 55 ลานบาท 

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย MRR+2, MOR+0.5 และ MOR ตอป และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนอีก จํานวนเงิน 441  

ลานบาท สําหรบังบการเงนิรวม และ จาํนวนเงนิ 421 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไวใน

สัญญา ซ่ึงค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรบางสวน เปนหลักทรัพยค้ําประกัน เงนิกูยมืจากธนาคาร

รวมกับการเขาค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 17) 

เม่ือวันที่ 16 ตลุาคม 2551 บริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง วงเงินจํานองจํานวน 120 ลานบาท รวมทั้งกรรมการบริษัทยังคงค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

20.  

 เจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

เจาหนี้การคา 

2551 2550 2551 2550

เจาหนี้การคาในประเทศ 27,219,147.33    24,970,422.18    104,164,198.37  93,803,352.17    

เจาหนี้การคาตางประเทศ 176,414,316.95  308,618.42         176,414,316.95  308,618.42         

รวมเจาหนี้การคา 203,633,464.28  25,279,040.60    280,578,515.32  94,111,970.59    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

21. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดกูยืมเงินจากบริษัทอ่ืน (ลูกคาของบริษัท) เพ่ือใชในการ

ดําเนินงาน คิดดอกเบี้ย รอยละ 12 ตอป โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทอ่ืน หักเงินจากบริษัทยอยที่จะไดรับชําระจากการใหบริการในงวด

สุดทาย 

 

เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน 
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22. 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

2551 2550 2551 2550

ประมาณการหนี้สิน 1,254,782.75      7,282,784.47      -                      6,028,001.72      

เจาหนี้อื่น 1,349,838.44      947,649.85         63,621.00           -                      

เงินมัดจํารับ 56,900.00           102,090.00         -                      -                      

อื่น ๆ 15,570,206.18    11,215,249.72    3,098,312.07      1,691,392.47      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,231,727.37    19,547,774.04    3,161,933.07      7,719,394.19      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

23. 

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

หนี้สินระยะยาว 

2551 2550 2551 2550

เงินกูยืมจากธนาคาร 76,832,000.00     226,530,631.90     57,500,000.00     211,598,559.28   

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 444,746,496.98   444,223,382.15     210,917,379.21   268,653,121.16   

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ -                       3,821,714.10         -                       -                       

รวม 521,578,496.98   674,575,728.15     268,417,379.21   480,251,680.44   

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (221,016,245.15)  (230,233,176.40)    (135,616,165.94)  (147,212,642.27)  

หนี้สินระยะยาว - สุทธิ 300,562,251.83   444,342,551.75     132,801,213.27   333,039,038.17   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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เงนิกูยมืจากธนาคาร 

มีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

มูลหนี้ (พันบาท)       

2551 เจาหนี ้  2550  ระยะเวลา  อัตราดอกเบี้ย  การชําระหนี้ 

 บริษัทใหญ         

ธนาคาร 57,500  211,500  ธ.ค. 2549 – ธ.ค. 2554  MLR  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 

โดยชําระเงินตนเดือนละ 4.50 ลานบาท 

ธนาคาร -    99  เม.ย. 2546 – ม.ค. 2551  MRR  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 

เดือนละ 0.06 ลานบาท 

 บริษัทยอย         

ธนาคาร 19,332  -  ต.ค. 2551 – ต.ค. 2556  MLR   ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน

รวม 60 งวด 

ธนาคาร -  14,932  ม.ค. 2549 – ธ.ค. 2556  MLR + 1.5  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน

รวม 84 งวด 

รวม 76,832  226,531       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวนเงิน 58.01 ลานบาท  

(ป 2550 : 57.83 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 54 ลานบาท (ป 2550 : 54.10 ลานบาท) สําหรบังบการเงนิเฉพาะ

กิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวน ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยส่ิง

ปลูกสรางและเครื่องจักร เปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอยยังคงค้ําประกันเงินกูใน

นามสวนตวัเตม็วงเงนิ (ดูหมายเหตุ 17) 

เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้เพ่ือขอผอนปรนเงื่อนไขใน

การชําระหนี้  โดยสัญญาระบุใหบริษัท ยอยทําการผอนชําระหนี้สินดังกลาวเปนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 0.25 ลานบาท อัตรา

ดอกเบีย้รอยละ MLR+1.50 ตอป เริ่มชําระงวดแรกนับตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2551 และใหเสร็จส้ินกอนหรือภายในเดือนมกราคม 

2558 ตอมาเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 บริษัทยอยดังกลาวไดจายชําระหนี้เงินกูยืมจากธนาคารสวนที่เหลือแลวทั้งจํานวน  

เม่ือวันที่ 13 ตลุาคม 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง  จาํกัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งเปนจํานวน

เงิน 20 ลานบาทพรอมกับวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน 15 ลานบาท โดยบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเปน

หลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและการค้ําประกันโดยบริษัทใหญ โดยบริษัทยอยไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 20 

ตลุาคม 2551   

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยไดทาํสัญญาเชาทางการเงนิ เพ่ือซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนราย

เดือน ๆ ละ 10.83 ลานบาท และ 9.49 ลานบาท ตามลําดบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงนิทีถ่งึกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป จาํนวนเงิน 163.01 ลานบาท (ป 2550: 170.94 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 81.62 ลานบาท (ป 

2550: 93.11 ลานบาท) สําหรบังบการเงนิเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  
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นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน

1 199.87                         163.01                         101.93                         81.62                           

2 - 5 316.29                         281.74                         149.95                         129.30                         

516.16                         444.75                         251.88                         210.92                         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

 

ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ โดยไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทลีสซ่ิง

หลายแหง มูลคาตามสัญญารวมประมาณ 270.94 ลานบาท (ป 2550 : 312.36 ลานบาท) ซ่ึงบางสัญญากรรมการบริษัทไดจดจํานอง

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง สวนตวั วงเงนิ 41.60 ลานบาท เพ่ือใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเชาทาง

การเงินของบริษัท (ดูหมายเหตุ 17)  

24. 

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย)  มีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทยอย ผิดนัดชําระเงินกูดังกลาวและเม่ือ

วันที่ 30 ตลุาคม 2543 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินทั้งหมด ซ่ึงบริษัทยอยตองจายชําระคืนเงินตน

พรอมดอกเบี้ยตามรายละเอียด เงื่อนไขที่ตองปฏิบัติและอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 1.46 ลานบาท  แสดงภายใตหนี้สิน

ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  ปจจุบันบริษัทยอยดังกลาวไดจายชําระหนี้ สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ สวนที่เหลือ

แลวทั้งจํานวน 

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

ทางการเงินผานบริษัทลีสซ่ิงแหงหนึ่งซ่ึงมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไม

ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เม่ือวันที่ 8 ตลุาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซ่ิง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา

เปนจํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพหนี้ โดยเริ่ม

ชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันหนี้สินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืนแสดงภายใตสินทรัพย

หมุนเวียน จํานวนเงิน  45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ที่บริษัทยอยจะเรียกรองคืน 

จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

หนี้สินตามสัญญาซ้ือกลับคืน 
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ในป 2544 บริษัทลีสซ่ิงไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอย

รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซ่ิง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 7.5 

ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

เม่ือวันที่ 24 ตลุาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้เปล่ียนแปลง

จากบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหนี้เงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลงเปนจํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมารวมเปนหนี้

เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่ระบุในตาราง

การชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาค้ําประกันแกเจาหนี้จํานวน 60.03 ลานบาท 

ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงิน

ใหแกบริษัทลิสซ่ิง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2549 จนถึงวันฟอง

และอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

ปจจุบันบริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เก่ียวกับมูลหนี้ที่สูง

เกินไป เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2550  อยางไรก็ตามบริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอัตราที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงโดย

มิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะชนะคดี ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดจัด

ประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน 

25. 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 

2551 2550 2551 2550

เงินค้ําประกัน 10,013,560.52    12,405,564.36    218,926.00         296,531.50         

เงินมัดจํารับ -                      -                      95,700.00           95,700.00           

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 10,013,560.52    12,405,564.36    314,626.00         392,231.50         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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26. ทุนเรือนหุน 

27. 

บริษัทใหญ 

ที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2551 มีมติใหนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 100 ลานหุน  เปดใหประชาชนจอง

ซ้ือหุนในวันที่ 1, 4 และ 5 กุมภาพันธ  2551 โดยเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกประชาชนทั่วไป ในราคาหุนละ 2.80 บาท ซ่ึงคิด

เปนจํานวนเงินรวม 280 ลานบาท  และบริษัทไดบันทึกคาใชจายเก่ียวกับการจําหนายหุนเพ่ิมทุนดังกลาว จํานวนเงิน 20.45 ลานบาท 

เปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ โดยบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการเพ่ิมทุนดังกลาว

ขางตนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2550 มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 350 ลานบาท เปน 450 ลานบาท โดยออก

หุนสามัญใหมอีกจํานวน 100 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาท ทั้งนี้ หุนเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว ที่ประชุมฯไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการ

บริษัทเปนผูพิจารณาและกําหนดราคา วิธีการเสนอขาย และระยะเวลา ตลอดจนพิจารณาและกําหนดวิธีการจัดสรรหุนในสวนที่เหลือ

จากการจองซ้ือใหประชาชนทัว่ไป  

ตามบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคาหุนที่จด

ทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง ( “สวนเกินมูลคาหุน ”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผล

ไมได 

สวนเกินมูลคาหุน 

28. 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไม

นอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ

ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

สํารองตามกฎหมาย 

29. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 

บริษัทใหญ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.1  บาท รวมเปนจํานวนเงิน 45 ลาน

บาท 

บริษัทยอย 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 255 1 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 

210 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 21 ลานบาทและจดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1.05 ลานบาท 
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30. 

รายไดอ่ืนสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

รายไดอ่ืน 

2551 2550 2551 2550

รายไดจากการบริการอื่น 1,015,098.12      1,361,527.31      17,371,983.83    16,361,527.31    

รายไดคาเชา 5,053,200.00      5,176,100.00      1,748,400.00      1,748,400.00      

ดอกเบี้ยรับ 323,665.00         609,757.91         209,329.85         258,230.84         

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,082.82             706,463.07         -                      688,210.74         

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 1,824,963.98      8,182,319.58      155,443.40         489,683.96         

อื่น ๆ 18,481,631.17    4,251,679.00      1,205,683.74      1,712,018.81      

รวมรายไดอื่น 26,701,641.09    20,287,846.87    20,690,840.82    21,258,071.66    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

31. 

คาใชจายตามลักษณะสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

คาใชจายตามลักษณะ 

2551 2550 2551 2550

วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 26,233,719.57    19,541,593.63    26,233,719.57    19,541,593.63    

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชน

    อื่นของพนักงาน 127,852,409.18  125,155,080.54  53,632,677.17    51,409,565.90    

คาน้ํามัน 25,441,986.89    24,812,318.02    2,005,693.60      1,807,321.09      

คาเชาและคาขนสง 29,091,023.34    13,897,479.91    1,130,789.07      451,450.00         

คาเบี้ยประกัน 9,362,360.86      9,148,783.24      2,887,866.14      2,024,295.06      

คาซอมแซมสินทรัพยใหเชา 15,502,453.38    14,119,132.84    1,024,680.03      2,508,218.70      

คาเสื่อมราคา 187,185,278.26  176,243,975.55  49,375,460.02    37,090,869.56    

คานายหนา 14,678,423.01    4,821,095.02      5,496,812.89      1,228,895.79      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 24,232,397.08    -                      24,232,397.08    -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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32. 

คาใชจายทางการเงนิสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

คาใชจายทางการเงนิ 

2551 2550 2551 2550

ดอกเบี้ยจาย 73,967,509.13    74,136,866.03    42,188,188.21    48,658,034.68    

คาธรรมเนียมธนาคาร 826,418.50         250,230.00         600,000.00         200,000.00         

รวมคาใชจายทางการเงิน 74,793,927.63    74,387,096.03    42,788,188.21    48,858,034.68    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

33.  

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรวาดวยการลดอัตรารษัฎากร ฉบบัที ่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2551 

ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ

รับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก

อัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี  จํานวนเงิน 20 ลานบาทแรก เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน

นับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทไดคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรทางภาษีสําหรับ

ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตรารอยละ 20  

ภาษีเงินได 

34. 

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  ซ่ึงประกอบดวยเงิน

ที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีท ี

จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ลาออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท ในระหวางป 2551 บริษัทไดจายเงิน

สมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 876,925.81 บาท (ป 2550: 683,198.27 บาท) 

 

 

 

 

 

 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
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35. 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

คาใชจายเก่ียวกับพนกังาน 

2551 2550 2551 2550

เงินเดือนและคาแรง 109,521,551.85  112,520,660.44  45,899,799.76    45,118,574.58    

โบนัส 9,736,202.61      4,805,969.42      4,673,350.59      3,585,124.00      

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม 4,848,408.85      4,447,613.50      1,830,075.81      1,697,203.27      

อื่น ๆ 3,746,245.87      3,380,837.18      1,229,451.01      1,008,664.05      

รวม 127,852,409.18  125,155,080.54  53,632,677.17    51,409,565.90    

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 431                     449                     131                     138                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

36. 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้  

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัท 

ภาระผกูพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนงัสือค้าํประกัน จาํนวนเงนิ 0. 23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 13) 

- ตองจายตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัยในอัตราคาเชาเดือนละ 0.12 ลานบาท  

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินในอัตราคาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท  

- ตองจายตามสัญญาทีป่รกึษาทางกฎหมายเดอืนละ 0.05  ลานบาท 

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 279.22  ลานบาท 

- จากสัญญาซ้ือกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 12.24  ลานบาท 

- เลตเตอรออฟเครดิต ที่เปดใชแลวยังไมครบกําหนดชําระ เปนจํานวน 38.57 ลานเยน 
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บริษัทยอย 

ภาระผกูพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 2.36 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 13)  

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัทในอัตราคาเชาเดือนละ 0. 05 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาเชาอาคารกับบริษัทที่เก่ียวของกันในอัตราคาเชาเดือนละ 0. 15 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัทที่เก่ียวของกัน(บริษัทใหญ)ในอัตราคาเชาเดือนละ 1.25 ลาน

บาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหนึ่ง ในอัตราเดือนละ 0.06 ลานบาท 

37. 

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทใหญ จํานวนเงินรวม 261.10  ลานบาท 

- บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดจีากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ราคาทุนทรัพย 66.54  

ลานบาท และมีคดจีากการถูกฟองรองเรยีกคาเสียหายขอหาความผดิอันเกิดจากการใชเช็ค จาํนวนเงนิ 0.96 ลานบาท (ดหูมาย

เหตุ 39) 

- บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท  จาํกัด  มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย  ประมาณ  1.32 ลานบาท   

(ดูหมายเหตุ 39) 

บริษัทและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจ จําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน  รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดาํเนนิงาน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2551 และ 2550 

ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

การเสนอขอมูลทางการเงนิจาํแนกตามสวนงาน 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

จากการขาย จากการบริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 672,360         669,757         (552,562)                    789,555         

ตนทุน (491,302)        (575,939)        533,712                      (533,529)        

กําไรขั้นตน 181,058         93,818           (18,850)                      256,026         

รายไดอื่น 26,701           

คาใชจายในการขายและบริหาร (159,244)        

คาใชจายทางการเงิน (74,794)          

ภาษีเงินได (17,136)          

กําไรสุทธิ 31,553           

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,560,450      

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,925,591      

(หนวย: พันบาท)

 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

จากการขาย จากการบริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 444,966         673,131         (396,783)                    721,314         

ตนทุน (309,693)        (561,685)        442,990                      (428,388)        

กําไรขั้นตน 135,273         111,446         46,207                        292,926         

รายไดอื่น 20,288           

คาใชจายในการขายและบริหาร (142,412)        

คาใชจายทางการเงิน (74,387)          

ภาษีเงินได (17,594)          

กําไรสุทธิ 78,821           

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,346,150      

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,651,587      

(หนวย: พันบาท)
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38. 

 

การเปดเผยเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี  การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึง

การวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่คูสัญญาไม

ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเส่ียงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก

ธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  โดยบริษัทมิไดทําสัญญา

ปองกันความเส่ียงไว 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน -                628.34           -                95.70             

(หนวย: ลาน)

2551 2550

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท  สวนใหญเก่ียวของกับการซ้ือและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 และ 2550 บริษัทมี สินทรัพยและห นี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียน ดังนี ้

           

ความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา  โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือที่ระมัดระวังและการ

กําหนดวิธีการชําระเงนิจากการขายสินคาและการใหบรกิาร ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระหนี้จาก

ลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา  ซ่ึงมีการใหสินเช่ือระยะส้ันและหนี้สินทางการเงิน  โดยสวนใหญเปน

เจาหนี้การคาและเงินเบกิเกินบญัชีและเงนิกูยมืจากธนาคาร ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด  จึงทําใหราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
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39. คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2548) แจงขอเลิกสัญญาเชา

และใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นาย สุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุวา ตามที่บริษัทยอย

ดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 

2548) รวม 44 งวด ดังนั้นสัญญาเชาจึงส้ินสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเรียนมาเพ่ือขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับ

ดังกลาว และใหบริษัทยอยดังกลาวสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวารออกจากพ้ืนที่ และชําระคาเชาที่คางชําระทั้งส้ิน 

จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเม่ือวันที่ 25 พฤศจกิายน 2548 บริษัทยอยไดย่ืนคํารองปฏิเสธหนี้ตอเจา

พนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับนาย สุชิน สิทธิธีรรัตน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย

กลาวอาง เพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตามโฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 36) โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2548 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายแลว จํานวนเงิน 2.35 ลานบาท ซ่ึงคาเชาคางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอย

จะยังไมรับจนกวาคดีจะส้ินสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยยินดีที่จะสละ

สิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดกันเงินจํานวนดังกลาวเปนบัญชีสํารองเผื่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตอมา

บริษัทไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซ่ี จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชารายเดือนของที่ดิน

ดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีตั้งสํารองเผื่อความเสียหาย เพ่ิมเติมเปนรายเดือน ตามจํานวนคาเชาตอเดือนที่ผูประเมิน

ราคาอิสระไดประเมินไวซ่ึงเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายแลว 

จํานวนเงิน 10.67 ลานบาท  อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหาย

ดังกลาว กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินนั้นทั้งจํานวน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จาํกัด (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย  

ประมาณ  1.32 ลานบาท  เนื่องจาก คดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศา ลฎีกา ดังนั้น บริษัทยอยจงึยังไมไดบันทึกคาความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความดังนี้  

-  จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการใหบริการ โดยมีทุนทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 1.98 ลานบาท  อยางไรก็ตามบริษัท

ยอยไดบันทึกคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแลว จํานวนเงิน 0.49  ลานบาท โดยหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้นจากที่

บันทึกไวไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน ซ่ึงคดีดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณา

ของศาลฎีกา 

- จากการถูกฟองรองเรยีกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาทและขอหาความผดิอันเกิดจาก

การใชเช็คจาํนวน ทุนทรัพย  0.96 ลานบาท โดย คดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาล  อยางไรก็ตามบริษัท ยอยยัง

ไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทยอยเห็นวาคดีดังกลาวบริษัทยอยจะไมไดรับความเสียหาย  ซ่ึงบริษัท

ยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เก่ียวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไปแลวกอนหนานี้เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2550   

(ดูหมายเหตุ 24) 
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40. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

41. 

บริษัทยอย 

เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 และวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัดไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทแหง

หนึ่ง มูลคาตามสัญญารวมเปนจํานวนเงิน 1.69 ลานบาท 

รายการในงบการเงนิของป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2551 เพ่ือใหสามารถ

เปรียบเทียบกันได 

การจดัประเภทรายการใหม 

42. 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 

การอนุมัติงบการเงิน 
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