
    

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการ
ดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน)

ผูสอบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบียน 7147                     
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ 2554



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 



(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

3

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 9,669,291.92       7,725,066.95       853,220.58          222,598.49          

เงินลงทุนช่ัวคราว 159,586.90          158,751.74          -                      -                      

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 7 92,451,424.04     59,040,229.37     23,113,151.79     42,186,034.86     

รายไดคางรับ 4,338,700.37       10,253,651.22     -                      38,491.42            

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 84,838,305.03     29,588,484.54     85,388,404.03     30,088,483.54     

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 15,611,363.06     31,874,281.95     5,223,464.72       17,494,280.87     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 207,068,671.32   138,640,465.77   114,578,241.12   90,029,889.18     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารตดิภาระหลักประกัน 11 894,296.82          3,003,866.48       258,931.00          255,891.00          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                      -                      174,991,430.00   174,991,430.00   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4, 13 ############## ############## ############## ##############

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน 12 825,915.18          2,670,904.89       825,915.18          2,670,904.89       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 51,954,085.09     44,236,319.97     11,021,038.19     14,345,715.79     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน ############## ############## ############## ##############

รวมสินทรัพย ############## ############## ############## ##############

สินทรัพย

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         2



(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

3

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 150,855,874.07   125,482,280.40   128,953,749.94   102,535,746.75   

เจาหนี้การคา 5, 15 93,280,441.34     43,463,931.54     142,840,469.05   124,008,133.45   

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 189,424,010.81   245,949,053.40   104,227,516.94   152,828,185.45   

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 20 83,760,029.26     77,748,937.89     -                      -                      

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 1,450,000.00       7,050,000.00       23,850,000.00     24,050,000.00     

เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน 17 -                      2,033,000.00       -                      2,033,000.00       

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 7,429,336.45       31,669,906.54     7,077,887.85       31,669,906.54     

คาใชจายคางจาย 5 37,416,682.23     29,887,396.73     12,804,552.61     9,059,936.67       

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 17,656,802.20     17,670,427.68     1,804,826.24       3,216,383.91       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 581,273,176.36   580,954,934.18   421,559,002.63   449,401,292.77   

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 97,960,834.07     127,747,683.94   87,750,694.72     112,522,884.01   

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว 19 173,154,039.30   245,252,237.79   69,728,105.98     100,157,047.33   

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 5 10,214,137.81     9,975,177.90       345,314.41          311,851.00          

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 281,329,011.18   382,975,099.63   157,824,115.11   212,991,782.34   

รวมหนี้สิน 862,602,187.54   963,930,033.81   579,383,117.74   662,393,075.11   

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

3

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 

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   

ทุนที่ออก - หุนสามัญ 450,000,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลว 450,000,000.00   450,000,000.00   450,000,000.00   450,000,000.00   

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 21 209,553,500.00   209,553,500.00   209,553,500.00   209,553,500.00   

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกนั 2 39,195,609.23     39,195,609.23     -                      -                      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 22 10,829,452.62     8,427,490.49       10,829,452.62     8,427,490.49       

ยังไมไดจัดสรร 23 175,838,642.94   120,404,597.11   86,090,619.90     40,453,339.39     

รวมสวนของผูถือหุน 885,417,204.79   827,581,196.83   756,473,572.52   708,434,329.88   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน ############## ############## ############## ##############

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3, 5

รายไดจากการขาย 225,820,222.38   126,593,408.89   281,915,227.38   255,453,926.61   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 375,704,604.49   345,702,297.06   102,874,668.59   97,097,127.37     

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 601,524,826.87   472,295,705.95   384,789,895.97   352,551,053.98   

ตนทุนขายและการใหบริการ 3, 5

ตนทุนขาย (126,662,510.39)  (58,372,123.82)   (242,012,405.54)  (223,797,950.18)  

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 25 (270,194,632.37)  (332,449,905.82) (89,719,917.20)    (104,328,171.09)  

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (396,857,142.76)  (390,822,029.64) (331,732,322.74)  (328,126,121.27)  

กําไรขั้นตน 204,667,684.11   81,473,676.31    53,057,573.23     24,424,932.71     

รายไดอ่ืน  5, 24 23,698,447.75     32,001,649.10    27,571,218.18     39,120,299.99     

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5, 23 -                      -                      54,998,010.00     14,998,950.00     

กําไรกอนคาใชจาย 228,366,131.86   113,475,325.41   135,626,801.41   78,544,182.70     

คาใชจายในการขายและบริการ 5, 25 (24,191,781.96)    (19,145,493.63)   (3,618,189.22)     (4,393,023.14)     

คาใชจายในการบริหาร 5, 25 (64,049,379.31)    (94,245,265.92)   (23,811,215.87)    (28,672,962.08)    

คาตอบแทนผูบริหาร 25 (26,224,924.71)    (30,907,508.73)   (25,739,110.53)    (30,424,450.67)    

รวมคาใชจาย (114,466,085.98)  (144,298,268.28) (53,168,515.62)    (63,490,435.89)    

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงิน 113,900,045.88   (30,822,942.87)   82,458,285.79     15,053,746.81     

ตนทุนทางการเงิน 5, 26 (56,064,037.92)    (62,770,822.49)   (34,419,043.15)    (41,128,315.09)    

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 57,836,007.96     (93,593,765.36)   48,039,242.64     (26,074,568.28)    

การแบงปนกําไร(ขาดทนุ)สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 57,836,007.96     (93,593,765.36)   48,039,242.64     (26,074,568.28)    

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                      -                      -                      -                      

57,836,007.96     (93,593,765.36)   48,039,242.64     (26,074,568.28)    

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3 0.13                    (0.21)                   0.11                    (0.06)                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 450,000,000        450,000,000       450,000,000        450,000,000        

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

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 2552 450,000,000.00    209,553,500.00    39,195,609.23                                8,427,490.49        236,498,362.47    943,674,962.19    

ขาดทุนสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        (93,593,765.36)     (93,593,765.36)     

เงินปนผลจาย 23 -                        -                        -                                                  -                        (22,500,000.00)     (22,500,000.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 450,000,000.00    209,553,500.00    39,195,609.23                                8,427,490.49        120,404,597.11    827,581,196.83    

กําไรสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        57,836,007.96      57,836,007.96      

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 22 -                        -                        -                                                  2,401,962.13        (2,401,962.13)       -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 450,000,000.00    209,553,500.00    39,195,609.23                                10,829,452.62      175,838,642.94    885,417,204.79    

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม

กําไรสะสม
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(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 450,000,000.00         209,553,500.00         8,427,490.49             89,027,907.67           757,008,898.16         

ขาดทุนสุทธิ -                             -                             -                             (26,074,568.28)         (26,074,568.28)         

เงินปนผลจาย 23 -                             -                             -                             (22,500,000.00)         (22,500,000.00)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 450,000,000.00         209,553,500.00         8,427,490.49             40,453,339.39           708,434,329.88         

กําไรสุทธิ -                             -                             -                             48,039,242.64           48,039,242.64           

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 22 -                             -                             2,401,962.13             (2,401,962.13)           -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 450,000,000.00         209,553,500.00         10,829,452.62           86,090,619.90           756,473,572.52         

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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(หนวย: บาท)

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 57,836,007.96     (93,593,765.36)   48,039,242.64    (26,074,568.28)   

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก

  กิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 119,287,294.36  208,897,404.93  52,510,586.42    73,137,471.36     

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (6,894,726.99)     17,461,776.37     -                      -                       

กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา (6,444,919.11)     (3,900,012.72)     (6,444,919.11)     (3,900,012.72)     

ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย 2,517,160.89       8,964,270.35       2,516,045.10      4,626,685.75       

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (862,088.05)        (2,609,533.88)     19,992.64           (306,163.51)        

ประมาณการหนี้สิน 6,011,091.37       10,826,341.36     -                      320,644.44          

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 35,677.37            (1,419,104.18)     35,677.37           (1,419,104.18)     

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                       -                       (54,998,010.00)   (14,998,950.00)   

ดอกเบี้ยรับ (399,623.63)        (1,199,706.99)     (238,136.05)        (627,735.20)        

ดอกเบี้ยจาย 56,064,037.92     62,770,822.49     34,419,043.15    41,128,315.09     

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 227,149,912.09  206,198,492.37  75,859,522.16    71,886,582.75     

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหนี้การคา (26,525,467.68)   66,326,004.20     19,072,883.07    18,895,448.45     

รายไดคางรับ 5,914,950.85       (4,966,440.95)     -                      -                       

สินคาคงเหลือ 17,562,397.54     38,941,783.15     (5,697,127.08)     138,848,184.38  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 16,252,633.89     9,984,748.28       12,251,531.15    7,972,726.71       

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 2,109,569.66       3,274,835.12       (3,040.00)            3,494,859.88       

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน 1,844,989.71       (1,862,730.23)     1,844,989.71      (1,862,730.23)     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,802,626.11       4,032,709.25       3,846,000.00      3,253,299.43       

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2553 2552 2553 2552

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคา 49,773,456.60     (158,750,428.56) 18,789,282.40    (145,024,312.66) 

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ (24,240,570.09)   29,800,747.66     (24,592,018.69)   29,800,747.66     

คาใชจายคางจาย 4,460,538.04       786,791.42          (309,855.43)        2,144,561.38       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (12,725.47)          (3,435,750.13)     (1,410,657.67)     97,290.84            

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 238,959.91          (38,382.62)          33,463.41           (2,775.00)            

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 278,331,271.16  190,292,378.96  99,684,973.03    129,503,883.59  

รับดอกเบี้ย 399,623.63          1,199,706.99       276,627.47         591,216.38          

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได 12,208,268.86     6,446,698.61       4,744,482.75      3,373,938.93       

จายภาษีเงินได (24,155,832.59)   (24,884,900.40)   (5,692,977.63)     (5,172,060.56)     

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 266,783,331.06  173,053,884.16  99,013,105.62    128,296,978.34  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                       -                       54,998,010.00    14,998,950.00     

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน (835.16)               (140,408.20)        -                      -                       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง -                       -                       -                      1,600,000.00       

ซื้ออาคารและอุปกรณ (61,316,569.74)   (118,196,894.63) (34,490,394.69)   (162,699,412.53) 

เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน 900,207.28          2,873,429.70       2,766.40             1,112,149.54       

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (60,417,197.62)   (115,463,873.13) 20,510,381.71    (144,988,312.99) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 25,380,969.50     170,082,961.27  26,425,379.02    160,129,920.00  

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 38,550,000.00     17,549,999.00     53,320,000.00    26,429,999.00     

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (44,150,000.00)   (10,499,999.00)   (53,520,000.00)   (23,929,999.00)   

รับเงินจากเงินกูยืมระยะสั้นอื่น -                       2,033,000.00       -                      2,033,000.00       

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นอื่น (2,033,000.00)     -                       (2,033,000.00)     -                       

เงินรับจากสัญญาขายและเชาคืนและสัญญาเชาการเงิน 94,858,010.90     39,310,581.00     29,648,338.00    39,310,581.00     

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (189,089,239.53) (172,874,850.74) (72,440,312.18)   (83,593,466.61)   

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7,100,000.00       18,600,000.00     7,100,000.00      13,600,000.00     

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (77,686,110.97)   (61,619,964.68)   (72,671,450.39)   (57,528,764.61)   

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2553 2552 2553 2552

จายดอกเบี้ย (57,351,638.37)   (61,567,677.24)   (34,720,919.69)   (38,004,330.49)   

จายเงินปนผล (900.00)               (22,542,840.00)   (900.00)               (22,542,840.00)   

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (204,421,908.47) (81,528,790.39)   (118,892,865.24) 15,904,099.29     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 1,944,224.97       (23,938,779.36)   630,622.09         (787,235.36)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 7,725,066.95       31,663,846.31     222,598.49         1,009,833.85       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 9,669,291.92       7,725,066.95       853,220.58         222,598.49          

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไมเปนตัวเงิน  

ป 2553

1.  บริษัทและบริษัทยอยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 5.50 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 7.96  

     ลานบาท (ป 2552: 132.15 ลานบาท) ในงบการเงินรวม โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 0.94 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 1.55 

     ลานบาท (ป 2552: 23.07 ลานบาท) ในงบการเงินรวม สวนที่เหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาเพื่อขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 51.64 ลานบาท (ป 2552: 91.81 ลานบาท)    

     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 74.85 ลานบาท (ป 2552: 17.72 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

3.  ป 2552 บริษัทไดโอนสินทรัพยระหวางทาง(เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา)ไปเปนสินคาเพื่อขายดวยมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 34.02 ลานบาท  

     ในงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ  

4.  ป 2552 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงเงินกูยืมระยะสั้นไปเปนเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 174.30 ลานบาท 

5.  บริษัทไดรวมดอกเบี้ยเงินกูยืม จํานวนเงิน 0.56 ลานบาท (ป 2552: 0.08 ลานบาท) เปนสวนหนึ่งของตนทุนอาคารระหวางกอสราง 

6.  ป 2552 บริษัทไดมีการซื้อที่ดินราคาทุน จํานวนเงิน 25 ลานบาท จายชําระเงินสด จํานวนเงิน 14 ลานบาท สวนที่เหลือกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7.  ป 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการหักกลบหนี้ระหวางบัญชีลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 21.57 ลานบาท เจาหนี้การคา จํานวนเงิน 11.10 ลานบาท   

     เงินกูยืมระยะสั้น จํานวนเงิน 10.75 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย จํานวนเงิน 0.70 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

8.  บริษัทโอนสินคาไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 8.48 ลานบาท (ป 2552: 23.33 ลานบาท) ในงบการเงินรวม และ 

     8.48 ลานบาท (ป 2552: 64.36 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ขอมูลทั่วไป 

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

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

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและ
ขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ 
ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึก
ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต  

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุมาตรฐานการบัญชีของไทยบางรายการ ดังนี้  

เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีเดิม เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102 การรับรูรายไดสาํหรับธรุกิจอสังหาริมทรัพย 
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เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีเดิม เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มี
ปญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สําหรับ เครื่องมือทางการเงิน 

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม
และปรับปรุงใหม 

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้  

ก) แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใชทันทีในปปจจุบัน ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาแมบทการ
บัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับ
งบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 รวมจํานวน 28 ฉบับ  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก
จากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่
อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช ยกเวน
มาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้ 

(1) ตนทุนในการรื้อ การขนยาย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันอันเกิดขึ้นจากการติดตั้งสินทรัพย
ดังกลาว ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการคิดคาเสื่อมราคาประจําป 

(2) การกําหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนประกอบแยกตางหาก เมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มี
นัยสําคัญ 

(3) มูลคาคงเหลือของที่ดิน อาคาร และอุปกรณตองมีการประมาณดวยจํานวนเงินสุทธิที่คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากการ
จําหนายสินทรัพยนั้น หากสินทรัพยนั้นมีอายุและสภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นสุดอายุการใหประโยชน นอกจากนี้
ตองมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 

ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนตองบการเงินหาก
ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ไดรวมขอกําหนดในการรับรูและวัดมูลคาตนทุนผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
ภายใตโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ผลประโยชนระยะยาวอื่น และผลประโยชนเมื่อเลิกจางในระหวางงวดซึ่งไดมีการ
ใหบริการและกําหนดใหมีขอสมมติตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและคาใชจาย นอกจากนี้ภาระ
ผูกพันไดถูกประเมินโดยการคิดลดกระแสเงินสดแตละหนวยที่ประมาณการไวเนื่องจากอาจมีการจายชําระในหลาย ๆ ป
ภายหลังจากที่พนักงานไดทํางานให 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ไดกําหนดใหกลุมบริษัท รับรูหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานดังกลาว ซึ่งฝาย
บริหารของกลุมบริษัทเลือกวิธีปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลงในการรับรูและบันทึกหนี้สินดังกลาวโดยปรับกับกําไรสะสม 
ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีนี้มาใชครั้งแรก 

ทั้งนี้ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดมีการประเมินหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 สําหรับ
ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน จํานวนเงิน 8.01 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 5.78 ลานบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

ค) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบงัคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 

บริษัทยอย จดัตัง้ขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2553 2552

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คลายคลึง
กัน 
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บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงิน
ของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มกีารควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่
ไดรับมากับตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกลาว
เปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุลภายใตสวนของผูถือหุน 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑในการจัดทํา
งบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว 
และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือหรือมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

รายไดอื่น 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 
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คาใชจาย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตามสัญญาเชา
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่
มีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการ
บันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดย
ใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

ดอกเบี้ยจาย 

ดอกเบี้ยจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 

ผลประโยชนของพนักงาน 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของ
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากทั้งพนักงานและบริษัท 
เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคารที่มีกําหนด
ระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงสุทธิจากเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ไดแก เงินฝากประจําที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน อยางไรก็ตามการใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอื่น เพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ใน
กรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 

บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพเสียหายลาสมัยและคางนาน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้ 

 จํานวนป  
สวนปรับปรุงที่ดิน 5  
อาคารและอาคารใหเชา 20  
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 5   
เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 5, 7 และ 15  
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5  
ยานพาหนะ 5  
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คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดินบางสวน และ
สินทรัพยระหวางกอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะ
บันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชน
กลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใช
ประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและรวมไวอยูใน
งบกําไรขาดทุน 

คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยรวมทั้งดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเพื่อใชในการไดมาซึ่งสินทรัพยขางตนกอน
สินทรัพยจะแลวเสร็จถือเปนตนทุนของสินทรัพย 

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชามีวัตถุประสงคเพื่อใหเชาและขาย ดังนั้น หากยังไมมีการขายจะนําสินทรัพยออกไปใหเชาโดยบันทึก
ไวในงบดุลภายใตบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” และคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานโดยประมาณขางตนในงบกําไร
ขาดทุนภายใตบัญชี “ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง” จนกระทั่งเมื่อมีการขายจะหยุดคิดคาเสื่อมราคาและจัดประเภทบัญชี
ไปเปนสินคาคงเหลือ พรอมทั้งรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี (ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม) ณ วันที่ขายในงบกําไร
ขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรายการขายนั้น 

สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจาย
ทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจาย
ทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาสินทรัพยที่ไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะ
ตํ่ากวา 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอ
บงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวา
มูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพย
เพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถือหุน 
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใด
จะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อม
ราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสินทรัพยและหนี้สิน
ที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มี
อายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อื่นหรือเจาหนี้อื่นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ 
วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่
ประชุมผูถือหุนและกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล                                                                            

 

 



 

 

 

   21  

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับแตละปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกจําหนายแลวในระหวางป 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมา
จากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สิน
ดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ 
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  
เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหน้ีสิน ซึ่งการใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังนี้ 

ขอพิพาททางการคาและคดีฟองรอง 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลย
พินิจในการประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไมไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบดุล อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว 

4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา 

ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดทบทวนประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา (รถเครนและรถโฟลคลิฟท) ที่
ไดมากอนเดือนมิถุนายน 2551 โดยใหเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานเหมือนกันทั้งหมดตามประมาณการอายุการใชงานของ
สินทรัพยใหเชาจากเดิม 5 ป เปน 7 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาที่ใชงานแลวและจากเดิม 10 ป เปน 15 ป สําหรับสินทรัพยใหเชา
ใหม และเปลี่ยนแปลงประมาณการมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเชาทั้งหมดไปเปนรอยละ 20 ของราคาทุนสําหรับรถเครน 
และรอยละ 10 ของราคาทุนสําหรับรถโฟลคลิฟท ผลของการเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานและประมาณการมูลคาคงเหลือของ
สินทรัพยใหเชาดังกลาวทําใหคาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลง จํานวนเงิน 53.09 ลานบาท ในงบ
การเงินรวม และจํานวนเงิน 20.57 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
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รายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552  

2553 2552 2553 2552

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

จําหนายสินคา -                  -                  1,036,555.00        26,207,202.00  

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  14,810,433.66      11,086,816.99  

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  4,298,743.60        4,996,919.19    

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

รายไดคาท่ีปรึกษา -                  -                  3,600,000.00        3,600,000.00    

รายไดอื่น -                  -                  205,324.87           250,351.44       

ซ้ือสินคา -                  -                  37,010,607.48      9,834,392.52    

ตนทุนขาย -                  -                  454,426.70           -                   

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  223,749.81           320,851.57       

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                  -                  -                       5,470.74           

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

จําหนายสินคา -                  -                  44,791,720.00      30,522,350.00  

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  36,355,216.93      43,806,747.98  

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  2,785,105.00        1,075,938.00    

รายไดคาท่ีปรึกษา -                  -                  4,200,000.00        4,200,000.00    

รายไดอื่น -                  -                  234,144.79           299,301.88       

เงินปนผลรับ -                  -                  9,999,800.00        -                   

ดอกเบี้ยรับ -                  -                  5,293.16               24,891.79         

ซ้ือสินคา -                  -                  14,167,663.45      -                   

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2553 2552 2553 2552

ตนทุนขาย -                  -                  622,035.05       -                   

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  453,158.34       186,102.64       

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

จําหนายสินคา -                  -                  15,189,400.00  330,284.00       

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  14,278,083.41  7,491,633.54    

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  496,120.00       854,920.50       

รายไดคาท่ีปรึกษา -                  -                  3,600,000.00    3,600,000.00    

รายไดอื่น -                  -                  229,883.49       262,694.17       

เงินปนผลรับ -                  -                  19,999,960.00  -                   

ซ้ือสินคา -                  -                  14,976,000.00  22,543,411.22  

ตนทุนขาย -                  -                  128,000.00       -                   

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  69,245.60         206,283.65       

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                  -                  -                   5,600.00           

ดอกเบี้ยจาย -                  -                  -                   90.41                

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

จําหนายสินคา -                  -                  30,377,330.00  73,057,513.50  

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  5,717,582.44    8,832,416.71    

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  6,245,530.90    6,653,470.97    

รายไดคาท่ีปรึกษา -                  -                  3,600,000.00    3,600,000.00    

รายไดคาเชาอาคาร -                  -                  600,000.00       600,000.00       

รายไดอื่น -                  -                  1,292,383.55    1,269,091.67    

เงินปนผลรับ -                  -                  24,998,250.00  14,998,950.00  

ซ้ือสินคา -                  -                  43,136,598.17  32,273,352.33  

ตนทุนขาย -                  -                  479,219.20       838,600.00       

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  1,610,511.84    1,461,816.40    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                  -                  306,105.41       300,599.71       

ดอกเบี้ยจาย -                  -                  1,506,819.39    2,407,999.76    

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาเชา 600,000.00      600,000.00      -                   -                   

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
ดังนี้   

2553 2552 2553 2552

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

เจาหนี้การคา -                  -                  14,035,557.69   30,736.74        

เงินมัดจํารับ -                  -                  95,700.00         95,700.00        

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

เจาหนี้การคา -                  -                  51,856.00         7,554,837.10   

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

เจาหนี้การคา -                  -                  2,601,722.80    31,911,091.51  

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

เจาหนี้การคา -                  -                  49,941,427.90   52,850,927.92  

ดอกเบี้ยคางจาย -                  -                  2,495,354.61    1,227,298.40   

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาใชจายคางจาย 5,350,000.00   4,750,000.00   -                   -                  

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด -                       -                       2,647,822.00        9,021,228.39        

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด -                       -                       12,609,885.92      22,060,072.09      

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด -                       -                       1,205,084.29        341,123.49           

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด -                       -                       857,894.70           2,297,023.18        

บริษัท เครนทูเดย จํากัด 108,408.12           108,408.12           108,408.12           108,408.12           

รวม 108,408.12           108,408.12           17,429,095.03      33,827,855.27      

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

ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ -                       -                       17,320,686.91      33,719,447.15      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหวางป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีการหักกลบลบหนี้กันระหวางกัน ดังนี้ 

บริษัทมีการหักกลบลบหนี้กันระหวางบัญชีลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 21.57 ลานบาท เจาหนี้การคา จํานวนเงิน 11.10 ลานบาท เงิน
กูยืมระยะสั้น จํานวนเงิน 10.75 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย จํานวนเงิน 0.70 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีการหักกลบลบหนี้กันระหวางบัญชีลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 22.34 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะ
สั้น จํานวนเงิน 10.75 ลานบาท ดอกเบี้ยคางรับ จํานวนเงิน 0.70 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่น จํานวนเงิน 0.78 ลานบาท 
เจาหนี้การคา จํานวนเงิน 21.40 ลานบาท เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย จํานวนเงิน 11.10 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จํานวน
เงิน 0.51 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด มีการหักกลบลบหนี้กันระหวางบัญชีลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 21.40 ลานบาท เจาหนี้การคา 
จํานวนเงิน 15.71 ลานบาท เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย จํานวนเงิน 6.19 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จํานวนเงิน 0.50 ลาน
บาท 

 

 

 

 

 



 

 

 

   26  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การ เพิ่ มขึ้นและลดลงของ เงินให กู ยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ กิจการที่ เ กี่ ยวของกัน  สํ าหรับแตละปสิ้ นสุด วันที่  
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

2553 2552

ยอดยกมา -                       1,600,000.00        

เพิ่มขึ้น 2,650,000.00        8,800,000.00        

ลดลง (2,650,000.00)       (10,400,000.00)     

ยอดคงเหลือ -                       -                       

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด -                       -                       22,400,000.00      17,000,000.00      

กรรมการบริษัท 1,450,000.00        7,050,000.00        1,450,000.00        7,050,000.00        

รวม 1,450,000.00        7,050,000.00        23,850,000.00      24,050,000.00      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 มีดังนี้ 

2553 2552 2553 2552

ยอดยกมา 7,050,000.00        -                       24,050,000.00      32,300,000.00      

เพิ่มขึ้น 38,550,000.00      17,549,999.00      53,320,000.00      26,429,999.00      

ลดลง (44,150,000.00)     (10,499,999.00)     (53,520,000.00)     (34,679,999.00)     

ยอดคงเหลือ 1,450,000.00        7,050,000.00        23,850,000.00      24,050,000.00      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

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

การค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน ดังนี้  

บริษัท 

บริษัทมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 179.89 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 85.49 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยอื่นในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 
19.52 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการบริษัท)  

บุคคลที่เกี่ยวของกันมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในนามบุคคลที่เกี่ยวของกัน มูลคา
ตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 363.34 ลานบาท  
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ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เครนทูเดย จํากัด ไทย บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

 
 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

มูลคาการซือ้ - ขาย ที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา หรือสนิคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 35

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จาย อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณชิย

 
สวนลดดังกลาวเกิดจากความแตกตางของลักษณะการใหบริการในสวนของพนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินสด 234,285.00         229,500.00         45,000.00          45,000.00          

เงินฝากธนาคารออมทรัพย 1,207,298.31      2,062,232.11      46,360.44          67,055.31          

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 8,227,708.61      5,433,334.84      761,860.14         110,543.18         

รวม 9,669,291.92      7,725,066.95      853,220.58         222,598.49         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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7. ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระได
ดังนี้ 

2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 42,689,853.96    20,003,299.29    3,604,884.50     475,454.50        

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 45,323,835.65    27,960,872.26    2,362,580.38     2,306,533.21     

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 5,076,034.32     16,099,024.17    -                    5,859,600.00     

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 1,836,854.22     15,647,438.30    -                    -                    

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 17,571,307.64    9,178,687.49     -                    152,608.75        

      รวม 112,497,885.79  88,889,321.51    5,967,464.88     8,794,196.46     

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,046,461.75)  (29,849,092.14)  (175,000.00)       (327,608.75)       

      ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ - สุทธิ 92,451,424.04    59,040,229.37    5,792,464.88     8,466,587.71     

ลูกหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                    -                    6,174,885.20     7,314,129.53     

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                    -                    10,974,166.22    16,679,370.18    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                    -                    88,596.00          9,642,907.95     

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                    -                    -                    83,039.49          

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 108,408.12        108,408.12        191,447.61        108,408.12        

      รวม 108,408.12        108,408.12        17,429,095.03    33,827,855.27    

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

      ลูกหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ -                    -                    17,320,686.91    33,719,447.15    

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 92,451,424.04    59,040,229.37    23,113,151.79    42,186,034.86    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้ 

2553 2552 2553 2552

ยอดยกมา 29,957,500.26    17,292,265.56    436,016.87         1,623,295.29      

บวก (หัก) หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (6,885,726.99)    17,508,776.37    -                     -                     

หัก ตัดจําหนายหนี้สูญ (2,916,903.40)    (4,843,541.67)    (152,608.75)       (1,187,278.42)    

ยอดคงเหลือ 20,154,869.87    29,957,500.26    283,408.12         436,016.87         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดขายลดลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 2.03 ลานบาท ใหกับบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทยังมีภาระ
ผูกพันในการรับผิดชอบในกรณีที่บริษัทดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไดไมวาจะเปนทั้งจํานวนหรือบางสวน หรือ
กรณีเรียกเก็บไดลาชากวากําหนด โดยมีลูกหนี้ดังกลาวเปนหลักประกันเงินกูยืมจากบริษัทดังกลาว ปจจุบันบริษัทไดจายชําระหนี้
เงินกูยืมแลวทั้งจํานวน (ดูหมายเหตุ 17) 

8. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

รถเครน 11,249,875.59    18,634,234.00    11,249,875.59    18,634,234.00    

รถโฟลคลิฟท 2,373,461.96      5,860,280.54      2,373,461.96      5,860,280.54      

หางเทรลเลอร 1,367,345.06      1,367,345.06      1,367,345.06      1,367,345.06      

อะไหลและอุปกรณ 5,873,290.29      6,355,245.44      6,373,289.29      6,855,244.44      

สินคาระหวางทางและระหวางประกอบ 69,360,002.75    9,201,969.23      69,410,102.75    9,201,969.23      

รวม 90,223,975.65    41,419,074.27    90,774,074.65    41,919,073.27    

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (5,385,670.62)    (11,830,589.73)  (5,385,670.62)    (11,830,589.73)  

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 84,838,305.03    29,588,484.54    85,388,404.03    30,088,483.54    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

2553 2552

ยอดยกมา 11,830,589.73             22,030,602.45             

หัก กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง (6,444,919.11)             (3,900,012.72)             

หัก ตัดจําหนายคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง -                              (6,300,000.00)             

ยอดคงเหลือ 5,385,670.62               11,830,589.73             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: บาท)

 

ป 2552 ฝายบริหารของบริษัทไดมีการปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธในการแขงขัน เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะการณ
เศรษฐกิจในปจจุบันและตอบสนองความตองการของลูกคา เปนผลใหบริษัทมีการเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชประโยชนในสินคา
บางสวนที่สามารถนําไปใหเชา ดังนั้น ป 2553 บริษัทไดโอนสินคาบางสวนไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาภายใตบัญชี 
“ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” ราคาทุน จํานวนเงิน 8.48 ลานบาท (ป 2552: 64.36 ลานบาท) พรอมทั้งกลับรายการบัญชีที่เกี่ยวของ 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2553 2552 2553 2552 2553 2552
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 เฮฟว่ีลิฟท 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 (%)
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10.  ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552

ลูกหนี้ตามสญัญาซือ้กลับคืน 45,820,560.75           45,820,560.75           

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (45,820,560.75)          (45,820,560.75)          

ลูกหนี้ตามสญัญาซือ้กลับคืน - สทุธิ -                             -                             

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันสัญญาเชาการเงิน เพื่อซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไม
ปฏิบัติตามสัญญาใหกับลูกหนี้การคาซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับเจาหนี้ (ดูหมายเหตุ 20) 

11. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการใหธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัท (ดูหมายเหตุ 29) 

12. ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน 

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

(หนวย: บาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นต่ํา

1 825,915.18     31,288.54               857,203.72     1,828,446.46   229,622.69             2,058,069.15   

2 -                 -                         -                 842,458.43      31,288.54               873,746.97      

825,915.18     31,288.54               857,203.72     2,670,904.89   260,911.23             2,931,816.12   

2553 2552

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินเพื่อขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 1.89 ลานบาท กําหนดระยะเวลา 
3.5 ป ต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 คางวดชําระจํานวน 42 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.04 ลานบาท  

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

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

(หนวย: บาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ที่ดินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม
ที่ดิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา ใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 487,655,234.45      7,001,939.29         129,627,854.55      16,952,254.79       30,568,667.53       38,946,860.14       1,411,977,112.84       3,563,066.00              115,274,053.38        2,241,567,042.97       
เพิ่มขึ้น / โอนเขา 29,926,865.00       -                        590,370.51            4,612,333.81         1,687,923.09         3,748,579.20         118,174,790.60          -                             154,776,144.97        313,517,007.18          
โอนออก / ปรับปรุง 4,400,635.00         -                        6,512,834.78         -                        133,821.44            -                        199,632,155.93          -                             (156,639,389.50)      54,040,057.65            
จําหนาย -                        -                        (5,515,602.11)        (3,067,105.29)        (6,539,816.76)        (7,667,500.92)        (135,922,738.09)         -                             (34,739,438.56)        (193,452,201.73)         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 521,982,734.45      7,001,939.29         131,215,457.73      18,497,483.31       25,850,595.30       35,027,938.42       1,593,861,321.28       3,563,066.00              78,671,370.29         2,415,671,906.07       
เพิ่มขึ้น / โอนเขา 311,325.71            -                        267,159.82            285,164.46            492,029.21            2,470,873.23         117,946,640.65          -                             11,783,047.72         133,556,240.80          
โอนออก / ปรับปรุง -                        -                        (3,000,000.00)        -                        (310,562.36)           (650,467.29)           (235,664.71)               -                             (52,669,402.53)        (56,866,096.89)           
จําหนาย -                        -                        -                        (761,364.68)           (200,649.92)           (1,437,260.00)        (133,634,866.53)         -                             -                          (136,034,141.13)         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 522,294,060.16      7,001,939.29         128,482,617.55      18,021,283.09       25,831,412.23       35,411,084.36       1,577,937,430.69       3,563,066.00              37,785,015.48         2,356,327,908.85       

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -                        6,014,366.92         59,695,956.20       13,583,819.69       26,137,611.14       20,488,973.54       550,786,195.03          1,481,643.54              -                          678,188,566.06          
คาเสื่อมราคา -                        987,565.37            6,577,961.67         1,827,720.79         1,977,315.02         6,111,582.84         191,315,259.29          99,999.95                   -                          208,897,404.93          
จําหนาย -                        -                        (3,844,054.07)        (3,040,866.75)        (6,511,939.16)        (6,164,145.89)        (57,740,733.18)           -                             -                          (77,301,739.05)           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 -                        7,001,932.29         62,429,863.80       12,370,673.73       21,602,987.00       20,436,410.49       684,360,721.14          1,581,643.49              -                          809,784,231.94          
คาเสื่อมราคา -                        -                        6,366,582.14         2,017,771.93         1,648,516.78         5,142,168.59         104,012,254.96          99,999.96                   -                          119,287,294.36          
จําหนาย -                        -                        (615,616.23)           (738,584.64)           (488,919.01)           (2,087,723.29)        (59,017,198.80)           -                             -                          (62,948,041.97)           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -                        7,001,932.29         68,180,829.71       13,649,861.02       22,762,584.77       23,490,855.79       729,355,777.30          1,681,643.45              -                          866,123,484.33          

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 -                        -                        -                        -                        -                        -                        2,928,000.60              -                             -                          2,928,000.60              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -                        -                        -                        -                        -                        -                        2,928,000.60              -                             -                          2,928,000.60              

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 521,982,734.45      7.00                       68,785,593.93       6,126,809.58         4,247,608.30         14,591,527.93       906,572,599.54          1,981,422.51              78,671,370.29         1,602,959,673.53       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 522,294,060.16      7.00                       60,301,787.84       4,371,422.07         3,068,827.46         11,920,228.57       845,653,652.79          1,881,422.55              37,785,015.48         1,487,276,423.92       

งบการเงนิรวม
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(หนวย: บาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม

อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 463,981,351.37       6,345,543.21           51,405,727.28        4,411,927.78           9,749,571.34        14,479,948.77         517,700,512.27       115,045,537.13       1,183,120,119.15     

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 29,926,865.00         -                           584,065.49             98,708.00                693,858.87           -                           5,074,351.11           145,703,418.90       182,081,267.37        

โอนออก / ปรับปรุง 4,400,635.00           -                           6,328,551.39          -                           133821.44 -                           199,030,965.04       (153,349,224.62)     56,544,748.25          

จําหนาย -                           -                           -                           -                           (177,942.90)          (2,724,000.00)         (105,916,679.46)     (34,739,438.56)       (143,558,060.92)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 498,308,851.37       6,345,543.21           58,318,344.16        4,510,635.78           10,399,308.75      11,755,948.77         615,889,148.96       72,660,292.85         1,278,188,073.85     

เพิ่มขึ้น / โอนเขา -                           -                           267,159.82             179,114.27              44,200.00             -                           92,609,763.57         11,778,247.72         104,878,485.38        

โอนออก / ปรับปรุง -                           -                           (3,000,000.00)         -                           (310,562.36)          -                           (235,664.71)             (52,669,402.53)       (56,215,629.60)         

จําหนาย -                           -                           -                           (741,839.68)             -                        -                           (78,159,808.24)       -                           (78,901,647.92)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 498,308,851.37       6,345,543.21           55,585,503.98        3,947,910.37           10,132,946.39      11,755,948.77         630,103,439.58       31,769,138.04         1,247,949,281.71     

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -                           5,359,470.35           13,103,279.85        3,573,131.37           7,394,489.21        4,414,084.94           98,891,571.52         -                           132,736,027.24        

คาเสื่อมราคา -                           986,070.86              2,761,330.98          421,067.10              1,068,896.75        2,662,814.92           65,237,290.75         -                           73,137,471.36          

จําหนาย -                           -                           -                           -                           (170,278.43)          (1,944,412.87)         (14,104,307.58)       -                           (16,218,998.88)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 -                           6,345,541.21           15,864,610.83        3,994,198.47           8,293,107.53        5,132,486.99           150,024,554.69       -                           189,654,499.72        

คาเสื่อมราคา -                           -                           2,924,508.48          290,147.84              953,023.07           2,200,630.96           46,142,276.07         -                           52,510,586.42          

จําหนาย -                           -                           (615,616.23)            (719,080.64)             (304,720.07)          -                           (26,757,522.26)       -                           (28,396,939.20)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -                           6,345,541.21           18,173,503.08        3,565,265.67           8,941,410.53        7,333,117.95           169,409,308.50       -                           213,768,146.94        

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 498,308,851.37       2.00                          42,453,733.33        516,437.31              2,106,201.22        6,623,461.78           465,864,594.27       72,660,292.85         1,088,533,574.13     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 498,308,851.37       2.00                          37,412,000.90        382,644.70              1,191,535.86        4,422,830.82           460,694,131.08       31,769,138.04         1,034,181,134.77     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2553 2552 2553 2552

คาเส่ือมราคาสําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

แสดงไวใน

   - ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 107.13       194.04       47.43         66.47         

   - คาใชจายในการขายและบริหาร 12.16         14.85         5.08           6.67           

รวม 119.29       208.89       52.51         73.14         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณไดตัดจําหนาย

คาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 378.09       363.00       48.76         47.89         

การโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือดวย

มูลคาสุทธิตามบัญชีพรอมทั้งรับรูเปนตนทุนขายแลวเม่ือมีการ

จําหนาย สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 74.85         17.72         51.64         91.81         

การโอนสินคาเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 8.48           23.33         8.48           64.36         

การโอนสินทรัพยระหวางทาง (เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา) ไปเปน

สินคาคงเหลือ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม -             34.02         -             34.02         

บริษัทไดรวมดอกเบี้ยเงินกูยืม เปนสวนหนึ่งของตนทุน

อาคารระหวางกอสราง

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุ 26) 0.56           0.08           0.56           0.08           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (ดูหมายเหตุ 19)

   - เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 569.91       660.81       258.47       337.82       

   - ยานพาหนะ 11.37         13.80         4.37           6.45           

รวม 581.28       674.61       262.84       344.27       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภาย
หนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 14 และ 18)  

อัตราคาเชา

ตอเดือน

คูสัญญา ระยะเวลา ลานบาท หมายเหตุ

สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (ผูเชา)

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 3 ป 0.10           -

   บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 1 ป 0.05           -

   บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด กรรมการบริษัท 3 ป 0.05           -

สัญญาใหเชาอสังหาริมทรัพย (ผูใหเชา)

   บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) บริษัทอื่น 1 ป 0.02           -

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บุคลลภายนอก 1 ป 0.01           -

   บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัทอื่น 1 ป 0.42           ยกเลิกสัญญา

เดือนกันยายน 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายที่ดินจากบริษัทแหงหนึ่ง มูลคาที่ดินตามสัญญา จํานวนเงิน 25 ลานบาท โดย
จายชําระเงินสด จํานวนเงิน 14 ลานบาท สวนที่เหลือบริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 18) 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินเบิกเกินบัญชี 71,288,451.47    75,482,280.40    49,386,327.34    52,535,746.75    

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 50,000,000.00    50,000,000.00    50,000,000.00    50,000,000.00    

ทรัสตรีซีทส 29,567,422.60    -                     29,567,422.60    -                     

รวม 150,855,874.07  125,482,280.40  128,953,749.94  102,535,746.75  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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บริษัท 

เจาหนี้ ประเภทสินเช่ือ 2553 2552 อางอิงอัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 55                    55                    MOR

ธนาคาร ทรัสตรีซีทส/เลตเตอรออฟเครดิต 100                  100                  MLR

ธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงิน 50                    50                    MLR

ธนาคาร ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 5                      5                      

รวม 210                  210                  

วงเงิน (ลานบาท)

 

บริษัทยอย 

เจาหนี้ ประเภทสินเช่ือ 2553 2552 อางอิงอัตราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 23                     23                     MOR

วงเงิน (ลานบาท)

 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ําประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน อีกทั้ง บริษัทไดเขาค้ํา
ประกันสินเชื่อของบริษัทยอยในนามบรษิัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 13) 

15.  เจาหนี้การคา 

 เจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เจาหนี้การคาในประเทศ 25,758,267.57    19,119,538.79    75,318,295.28    99,663,740.70    

เจาหนี้การคาตางประเทศ 67,522,173.77    24,344,392.75    67,522,173.77    24,344,392.75    

รวม 93,280,441.34    43,463,931.54    142,840,469.05  124,008,133.45  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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16. หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 18 50,567,478.08    91,366,739.18    45,551,478.08    86,350,739.18    

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 19 138,856,532.73  154,582,314.22  58,676,038.86    66,477,446.27    

รวม 189,424,010.81  245,949,053.40  104,227,516.94  152,828,185.45  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

  

17. เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดขายลดลูกหนี้การคาใหกับบริษัทแหงหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป โดยมีลูกหนี้ดังกลาว
เปนหลักประกันเงินกูยืม ปจจุบันบริษัทไดจายชําระหนี้เงินกูยืมแลวทั้งจํานวน (ดูหมายเหตุ 7)  

18. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 148,528,312.15   219,114,423.12     133,302,172.80   198,873,623.19   

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (50,567,478.08)    (91,366,739.18)      (45,551,478.08)    (86,350,739.18)    

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 97,960,834.07     127,747,683.94     87,750,694.72     112,522,884.01   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

อางอิง

วงเงิน เจาหนี้ 2553 2552 2553 2552 ระยะเวลา อัตราดอกเบ้ีย การชําระหนี้

บริษัท

1      ธนาคาร 84.50      84.50      2.21         30.00      ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 MLR ป 2552 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 5 งวด ๆ ละ 0.10 ลานบาท

ป 2553 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 12 งวด ๆ ละ 2.50 ลานบาท

2      ธนาคาร 170.00    170.00    101.79    144.27   มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ลานบาท

3      ธนาคาร 35.00      35.00      29.30      24.60      ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลานบาท

รวม 289.50    289.50    133.30    198.87   

บริษัทยอย

4      ธนาคาร 20.00      20.00      11.32      15.32      ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลานบาท

5      ธนาคาร 5.00        5.00        3.91         4.92        ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลานบาท

รวม 25.00      25.00      15.23      20.24      

รวมท้ังหมด 314.50    314.50    148.53    219.11   

วงเงิน มูลหนี้

ลานบาท

 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

2553 2552 2553 2552

ยอดยกมา 219,114,423.12    76,832,000.00      198,873,623.19    57,500,000.00      

เพิ่มขึ้น 7,100,000.00        203,902,387.80    7,100,000.00        198,902,387.80    

ลดลง (77,686,110.97)     (61,619,964.68)     (72,671,450.39)     (57,528,764.61)     

ยอดคงเหลือ 148,528,312.15    219,114,423.12    133,302,172.80    198,873,623.19    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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วงเงินที่ 1 

ป 2552 บริษัทไดผิดเงื่อนไขการผอนชําระเงินกูยืมจากธนาคารแหงหนึ่ง ตอมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดทําบันทึก
ขอตกลงการผอนชําระหนี้กับธนาคาร โดยธนาคารไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผอนชําระเงินกูยืมดังกลาว ทั้งนี้ ธนาคาร
ไดยกเวนดอกเบี้ยผิดนัดชําระ โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราปกติ นอกจากนี้ ธนาคารมีเงื่อนไข ดังนี้ 

- บริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนทุนและความสามารถในการชําระหนี้ตามที่ระบุในสัญญา  

- ผูถือหุนรายใหญบางสวนตองรักษาสัดสวนการถือหุนตามที่ระบุในสัญญา 

วงเงินที่ 2 

ในระหวางป 2552 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงขอผอนผันการชําระหนี้เงินกูยืมประเภททรัสตรีซีทสกับธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อ
ขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้สินดังกลาว 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญากับธนาคาร โดยธนาคารไดอนุมัติเปลี่ยนแปลงขยาย
เงื่อนไขการผอนชําระเงินกูยืมออกไปอีกหนึ่งป รวม 12 งวด ทั้งนี้ ธนาคารไดยกเวนดอกเบี้ยผิดนัดชําระ โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยใน
อัตราปกติ 

บริษัทมีเงื่อนไขตองดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ตามที่ระบุในสัญญา  

 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา
ประกันภัยสิ่งปลูกสรางและกรรมการบริษัทและผูถือหุนบางทานไดจํานําหุนสามัญของบริษัทไมตํ่ากวาจํานวนที่ระบุไวในสัญญา
เงินกูยืมดังกลาว เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ําประกันเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงินในนามสวนตัวเต็มวงเงิน นอกจากนี้ บริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยใน
นามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 5 และ 13) 

19. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

(หนวย: บาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า

1 138,856,532.73  22,891,265.35        161,747,798.07  58,676,038.86    10,523,769.91        69,199,808.77    

2 - 5 173,154,039.30  12,663,592.99        185,817,632.29  69,728,105.98    4,753,124.90          74,481,230.88    

312,010,572.03  35,554,858.34        347,565,430.37  128,404,144.84  15,276,894.81        143,681,039.65  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553
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(หนวย: บาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า

1 154,582,314.22  35,317,557.61        189,899,871.83  66,477,446.27    15,558,560.83        82,036,007.10    

2 - 5 245,252,237.79  28,397,980.08        273,650,217.87  100,157,047.33  11,358,909.61        111,515,956.94  

399,834,552.01  63,715,537.69        463,550,089.70  166,634,493.60  26,917,470.44        193,551,964.04  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงิน เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนราย
เดือน ๆ ละ 5.77 ลานบาท และ 10.10 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 138.86 ลานบาท (ป 2552: 154.58 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 58.68 ลานบาท 
(ป 2552: 66.48 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  

กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว เพื่อใชเปนหลักประกันหนี้สินและกรรมการบริษัทและบริษัทยอยได
เขาค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินบางสวนในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 5) 

ในระหวางป 2553 บริษัทไดทําสัญญาขายเครื่องจักร (รถเครน) และเชากลับคืน (Sale and Leaseback Agreement) กับบริษัทแหง
หนึ่ง โดยบริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 29.65 ลานบาท (ป 2552: 39.31 ลานบาท) และมีภาระผูกพันจะตองจายคาเชา
ตลอดอายุสัญญาเชา จํานวน 48 เดือน รวมเปนจํานวนเงิน 35.47 ลานบาท (ป 2552: 47.03 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไมได
รับรูกําไรขาดทุนจากการทําสัญญาขายและเชากลับคืนดังกลาว 

ในระหวางป 2553 บริษัทไดขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาใหบริษัทยอย โดยใหบริษัทยอยทําสัญญาเชาการเงิน โดยบริษัท
ไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 65.21 ลานบาท  

20. หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552

หนี้สินตามสัญญาซ้ือกลับคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟองรอง 23,649,115.62           17,638,024.25           

รวม 83,760,029.26           77,748,937.89           

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญา
เชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซิ่ง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญา จํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพหนี้ โดย
เริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังไดเขาค้ําประกันหนี้สินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใต
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ที่บริษัทยอยจะ
เรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

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

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้
เปลี่ยนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหนี้เงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลง จํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมารวมเปนหนี้
เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

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

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาเพื่อเปนหลักประกันแกเจาหนี้ จาํนวนเงิน 60.03 ลานบาท 

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

บริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่สูง
เกินไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอัตราที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง
โดยมิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะชนะคดี ดังนั้น บริษัทยอย
จึงไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สนิหมุนเวียน  

ตอมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทยอยจายชําระหนี้ จํานวนเงิน 60.11 ลานบาท พรอมเบี้ยปรับ
ชดเชยความเสียหายอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2550 จนกวาจะชําระเสร็จ บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณตอศาล
อุทธรณแลวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ปจจุบัน บริษัทยอยอยูระหวางการขอทุเลาการบังคับคดี ทั้งนี้ บริษัทยอยไดบันทึกประมาณ
การหนี้สินคาเบี้ยปรับชดเชยความเสียหายตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน จํานวนเงิน 23.65 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 32) 



 

 

 

   43  

21. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคาหุนที่จด
ทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผล
ไมได 

22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

23. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 

บริษัท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 
22.50 ลานบาท 

บริษัทยอย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใน
อัตราหุนละ 40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใน
อัตราหุนละ 8 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1 ลานบาท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใน
อัตราหุนละ 250 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 25 ลานบาท และจดัสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1.25 ลานบาท 

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

รายไดอื่นสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

รายไดจากการบริการอื่น 4,350.00            12,403.74          16,867,006.70    16,826,162.90    

รายไดคาเชา 3,462,747.35      5,111,657.94      1,842,347.35      1,748,400.00      

ดอกเบี้ยรับ 399,623.63         1,199,706.99      238,136.05         627,735.20         

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,557,145.49      14,958,919.28    1,557,145.49      14,701,811.93    

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ 6,894,726.99      -                     -                     -                     

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 862,088.05         2,609,533.88      -                     306,163.51         

กลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 6,444,919.11      3,900,012.72      6,444,919.11      3,900,012.72      

อื่น ๆ 4,072,847.13      4,209,414.55      621,663.48         1,010,013.73      

รวม 23,698,447.75    32,001,649.10    27,571,218.18    39,120,299.99    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   45  

25. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

วัสดุส้ินเปลืองใชไป 19,795,458.65     16,826,421.65     19,859,944.25    16,826,421.65    

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 117,672,852.08   119,135,028.01   47,641,083.28    51,717,036.73    

คาสาธารณูปโภค 5,286,370.50       5,468,910.80       1,838,604.82     1,874,988.98     

คาน้ํามันเช้ือเพลิง 25,093,896.17     16,823,451.33     1,443,404.95     1,301,897.79     

คาเชาและคาขนสง 22,507,481.46     11,188,027.68     929,414.61        799,806.31        

คาเชาและคาบริการอื่น 3,022,978.47       3,108,255.34       1,061,157.20     1,081,029.21     

คาเบี้ยประกันภัย 6,107,351.47       7,594,730.11       1,655,058.64     2,196,320.68     

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 18,271,225.85     19,464,956.26     1,537,113.35     2,268,498.62     

คาเส่ือมราคา 119,287,294.36   208,897,404.93   52,510,586.42    73,137,471.36    

คารักษาความปลอดภัย 4,321,538.54       4,561,566.35       1,425,471.80     1,439,842.40     

คาใชจายสงเสริมการขาย 8,441,898.78       3,310,554.45       1,026,648.00     1,414,687.00     

คาโอนและจดทะเบียน 1,888,033.38       1,557,059.46       506,128.41        558,481.50        

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 3,775,769.99       1,304,745.56       1,975,512.00     1,581,436.00     

คาใชจายในการเดินทาง 2,864,261.91       1,646,668.61       1,522,794.12     811,321.09        

คาตอบแทนกรรมการ 2,991,000.00       2,792,000.00       2,991,000.00     2,792,000.00     

หนี้สงสัยจะสูญ -                      17,461,776.37     -                    -                    

ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนาย

   สินทรัพย 2,517,160.89       8,964,270.35       2,516,045.10     4,626,685.75     

ประมาณการหนี้สิน 6,011,091.37       10,826,341.36     -                    320,644.74        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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26. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

ดอกเบี้ยจาย 56,621,030.27    62,855,170.75    34,976,035.50    41,212,663.35    

ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนรายจายฝายทุน (556,992.35)       (84,348.26)         (556,992.35)       (84,348.26)         

สุทธิ 56,064,037.92    62,770,822.49    34,419,043.15    41,128,315.09    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

27. ภาษีเงินได 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทยอยมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิทางบัญชี และหลังจากบวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจาย
ในการคํานวณภาษีเงินไดและหักดวยรายไดที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมเปนเงินได และบริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนทาง
ภาษีสะสมยกมาจากปกอน ๆ ที่ยังสามารถใชประโยชนทางภาษีได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวนเงิน 51.85 ลานบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 350.25 ลานบาท (ป 2552: 305.80 ลานบาท) ในงบการเงินรวม เปนผลใหบริษัทและบริษัท
ยอยมีผลขาดทุนสุทธิทางภาษี 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
2551 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา
ดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ โดยลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี จํานวนเงิน 20 ลานบาทแรก เปนเวลาสามรอบระยะเวลา
บัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551  

28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวย
เงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด (เดิมช่ือบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด) และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ลาออก
จากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท ในระหวางป 2553 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 869,201.37 
บาท (ป 2552: 936,007.63 บาท) 
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้  

บริษัท 

29.1 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

29.1.1 จายชําระตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัย อัตราคาบริการเดือนละ 0.12 ลานบาท 

29.1.2 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดิน อัตราคาเชาเดือนละ 0.08 ลานบาท 

29.1.3 จายชําระตามสัญญาที่ปรึกษาทางกฎหมาย อัตราคาบริการเดือนละ 0.03 ลานบาท 

29.1.4 จายชําระตามสัญญากอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 0.44 ลานบาท 

29.1.5 จายชําระตามสัญญาการใหบริการระบบซอฟตแวร อัตราคาบริการเดือนละ 0.02 ลานบาท 

29.2 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 11) 

29.3 เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดใชแลวยังไมถึงกําหนดชําระ จํานวนเงิน 2.22 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

29.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้ 

29.4.1 จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 179.89  
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

29.4.2 จากสัญญาซื้อกลับคืนของบริษัทอื่นรวมกับบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 8.52 ลานบาท 

บริษัทยอย 

29.5 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

29.5.1 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัท อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 13) 

29.5.2 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน อัตราคาเชาเดือนละ 0.15 ลานบาท (ดู
หมายเหตุ 13) 

29.5.3 จายชําระตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัท อัตราคาเชาเดือนละ 1.25 ลานบาท 

29.5.4 จายชําระตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด อัตราคาบริการเดือนละ 0.25 ลานบาท 

29.5.5 จายชําระคาแรงงานกอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 1.12 ลานบาท 
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29.6 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกันบริษัทยอย จํานวนเงิน 0.51 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 11) 

29.7 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้ 

29.7.1 จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ 
จํานวนเงิน 85.49 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

29.7.2 จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ 
จํานวนเงิน 19.52 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

29.7.3 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ราคาทุน
ทรัพย 66.54 ลานบาท และจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนเงิน 0.96 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 32) 

29.7.4 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพยรวม จํานวนเงิน 14.92 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 32) 
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30. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจจําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสงซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดําเนินงานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 ไดดังนี้ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ขาย บริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 427,006         539,831         (365,312)                   601,525         

ตนทุน (325,298)        (443,832)        372,273                     (396,857)        

กําไรขั้นตน 101,708         95,999           6,961                         204,668         

รายไดอื่น 23,698           

กําไรกอนคาใชจาย 228,366         

คาใชจายในการขายและบริการ (24,192)         

คาใชจายในการบริหาร (64,049)         

คาตอบแทนผูบริหาร (26,225)         

รวมคาใชจาย (114,466)        

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน 113,900         

ตนทุนทางการเงิน (56,064)         

กําไรสุทธิ 57,836           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 1,487,276      

   สินทรัพยรวม 1,748,019      

(หนวย: พันบาท)
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ขาย บริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 341,929         518,721         (388,354)                   472,296         

ตนทุน (236,524)        (517,669)        363,371                     (390,822)        

กําไรขั้นตน 105,405         1,052             (24,983)                     81,474           

รายไดอื่น 32,001           

กําไรกอนคาใชจาย 113,475         

คาใชจายในการขายและบริการ (19,145)         

คาใชจายในการบริหาร (94,245)         

คาตอบแทนผูบริหาร (30,908)         

รวมคาใชจาย (144,298)        

ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงิน (30,823)         

ตนทุนทางการเงิน (62,771)         

ขาดทุนสุทธิ (93,594)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 1,602,960      

   สินทรัพยรวม 1,791,511      

(หนวย: พันบาท)

 

31. การเปดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

31.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 
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31.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

31.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนี ้

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน (ญี่ปุน) -                4.13              -                66.64            

ดอลลารสหรัฐอเมริกา -                2.22              -                -                

(หนวย: ลาน)

2553 2552

           
31.2.3 ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อที่
ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับ
ความเสียหายจากการเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

31.2.4 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา ซึ่งมีการใหสินเชื่อระยะสั้นและหนี้สินทางการเงิน 
โดยสวนใหญเปนเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา
ในตลาด จึงทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยาง
เปนสาระสําคัญ 

32. คดีฟองรอง 

บริษัท 

32.1 บริษัทและบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด และบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (กลุม
บริษัท) ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ในฐานะจําเลยรวม จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาท 
เนื่องมาจากการที่กลุมบริษัทไดใหสัตยาบันในการกระทําของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ในการขายทรัพยสินใหกับ
ลูกคา โดยการทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เขารวม
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รับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดังกลาว ศาลชั้นตนไดพิพากษา
ใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัดและกลุมบริษัทรวมกันจายชําระหนี้พรอมเบี้ยปรับชดเชยความเสียหาย บริษัทไดยื่น
อุทธรณตอศาลอุทธรณ ปจจุบันอยูระหวางการขอทุเลาการบังคับคดี ทั้งนี้ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดบันทึกผล
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนภายใตบัญชี “ประมาณการหนี้สิน” ทั้งจํานวนแลว (ดูหมายเหตุ 20) 
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดตกลงวาหากกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากคดีความดังกลาว บริษัท เดอะเครน 
เซอรวิส จํากัดจะเปนผูรับผิดชอบผลกระทบดังกลาวแตเพียงผูเดียว ประกอบกับผูบริหารประเมินวาบริษัท เดอะเครน 
เซอรวิส จํากัด มีความสามารถในการรองรับผลกระทบดังกลาว 

บริษัทยอย 

32.2 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) แจงขอเลิก
สัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นายสุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุวา 
ตามที่บริษัทยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชาตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 
จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้น สัญญาเชาจึงสิ้นสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึง
เรียนมาเพื่อขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวารออกจาก
พ้ืนที่และชําระคาเชาที่คางชําระทั้งสิ้น จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดยื่นคํารองปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชา
ที่ดินดังกลาวกับนายสุชิน สิทธิธีรรัตน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอางเพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตาม
โฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 13 และ 29) 

บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายตามขอพิพาทดังกลาวขางตนแบงเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 บริษัทยอยบันทึกคาเชาคางจายเปนรายเดือนดวยอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัท
ยอย (ดูหมายเหตุ 29) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คาเชาคางจายมียอดคงเหลือ จํานวนเงิน 5.35 ลานบาท ซึ่งคาเชาคางจาย
จํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับชําระจนกวาขอพิพาทจะสิ้นสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอย
ในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยจะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย  

สวนที่ 2 บริษัทยอยไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชา
รายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีต้ังสํารองเผื่อความเสียหายเพิ่มเติมเปนรายเดือน ตามจํานวน
คาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยได
ต้ังสํารองเผื่อความเสียหาย จํานวนเงิน 8.80 ลานบาท  

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายสวนที่ 1 และสวนที่ 2 รวมเปนจํานวนเงิน 14.15 ลาน
บาท อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหายดังกลาว กรรมการ
ของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินนั้นทั้งจํานวน 

32.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย 
จํานวนเงินประมาณ 1.32 ลานบาท ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน ตอมาศาลอุทธรณพิพากษาใหยกฟองโจทก 
ปจจุบันคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา อยางไรก็ตาม บริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับผลเสียหายจากคดี
ความดังกลาว 
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32.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหา
ผิดสัญญารับสภาพหนี้ จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาท และขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนทุนทรัพย 0.96 
ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไป (ดูหมายเหตุ 20)  

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 
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