
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสาม

เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบ

ทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสาม

เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายประวทิย ์ววิรรธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2558



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหวา่งกาล 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
 



30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,553                    17,278                  686                       15,106                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 141,987                209,667                180,546                162,476                
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแกบุ่คคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 4, 19 3,000                    -                        65,500                  22,000                  
สินคา้คงเหลือ 6 272,644                332,828                273,934                334,118                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,241                  24,500                  1,797                    8,825                    

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 444,425                584,273                522,463                542,525                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 411                       504                       281                       276                       
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 4, 7 -                        -                        299,991                299,991                
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,767                    1,785                    -                        -                        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,315,582              2,072,316              830,987                895,260                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,710                    3,646                    -                        -                        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 85,172                  63,707                  24,474                  28,526                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,408,642              2,141,958              1,155,733              1,224,053              
รวมสินทรัพย์ 2,853,067              2,726,231              1,678,196              1,766,578              

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 9 98,501                  68,156                  92,272                  65,301                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 10 135,253                84,420                  37,163                  28,234                  
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 340,361                287,375                89,451                  100,538                
หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 14 93,346                  88,850                  -                        -                        
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 4 -                        -                        144,050                158,050                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        1,001                    -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,511                  23,020                  11,468                  10,460                  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 686,972                552,822                374,404                362,583                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 179,158                222,574                173,658                214,824                
หน้ีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 13 529,196                449,795                17,717                  36,576                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,832                  59,340                  22,991                  29,680                  
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 18,909                  16,125                  8,786                    8,019                    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,769                  12,559                  2,311                    2,206                    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 790,864                760,393                225,463                291,305                
รวมหนีสิ้น 1,477,836              1,313,215              599,867                653,888                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15
ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 696,426,133 หุน้ในงวด 2558
   และ 626,784,419 หุน้ในปี 2557 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 696,426                626,784                696,426                626,784                

ทุนท่ีออก - หุน้สามญั 696,424,685 หุน้ในงวด 2558
   และ 626,783,520 หุน้ในปี 2557 ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 696,425                626,784                696,425                626,784                

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 209,554                209,554                209,554                209,554                
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39,196                  39,196                  -                        -                        
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 31,524                  31,524                  31,524                  31,524                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15 398,532                505,958                140,826                244,828                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,375,231              1,413,016              1,078,329              1,112,690              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,853,067              2,726,231              1,678,196              1,766,578              

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 170,994               226,136               193,872               84,845                 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2 (168,894)             (157,827)             (190,658)             (77,651)               
กําไรขั้นต้น 2,100                   68,309                 3,214                   7,194                   
รายไดอ่ื้น  1,931                   6,610                   5,921                   8,626                   
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 2 (9,655)                 (10,204)               (4,654)                 (3,685)                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2 (42,405)               (29,581)               (26,721)               (19,609)               
ตน้ทุนทางการเงิน (15,811)               (12,610)               (5,944)                 (3,230)                 
กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (63,840)               22,524                 (28,184)               (10,704)               
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 2 11,869                 (4,322)                 5,654                   2,004                   
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (51,971)               18,202                 (22,530)               (8,700)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 2
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (562)                    (1,001)                 139                      (328)                    

ภาษีเงินไดท่ี้เก ีย่วกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 113                      200                      (28)                      66                        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (449)                    (801)                    111                      (262)                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (52,420)               17,401                 (22,419)               (8,962)                 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 2, 3
กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.075)                 0.026                   (0.032)                 (0.012)                 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก (หุ้น) 696,424,685        696,424,685        696,424,685        696,424,685        

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4 704,182               795,007               657,423               442,349               
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2, 4 (553,763)             (552,210)             (601,356)             (381,304)             
กําไรขั้นต้น 150,419               242,797               56,067                 61,045                 
รายไดอ่ื้น  4 4,763                   172,378               14,401                 181,728               
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 2, 4 (32,482)               (34,065)               (16,087)               (16,423)               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2, 4 (110,300)             (91,768)               (68,719)               (58,857)               
ตน้ทุนทางการเงิน 4 (47,324)               (37,799)               (19,148)               (9,480)                 
กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (34,924)               251,543               (33,486)               158,013               
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 2, 16 6,124                   (47,302)               6,724                   (31,936)               
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (28,800)               204,241               (26,762)               126,077               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 2
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (1,558)                 (1,716)                 175                      (400)                    

ภาษีเงินไดท่ี้เก ีย่วกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 312                      343                      (35)                      80                        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,246)                 (1,373)                 140                      (320)                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (30,046)               202,868               (26,622)               125,757               

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 2, 3
กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.041)                 0.293                   (0.038)                 0.181                   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก (หุ้น) 696,424,685        696,424,685        696,424,685        696,424,685        

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลคา่ ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิ
หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม)่
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 626,784                     209,554                   39,196                                      31,524                     505,958                   1,413,016                

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น
ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                           -                                             -                           (28,800) (28,800)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด 2 -                              -                           -                                             -                           (1,246) (1,246)
เพิ่มทุนหุ้นสามญั 15 69,641                        -                           -                                             -                           -                           69,641                     
เงินปันผลจ่าย 15 -                              -                           -                                             -                           (77,380) (77,380)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 696,425                     209,554                   39,196                                       31,524                     398,532                   1,375,231                

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 578,570                     209,554                   39,196                                25,529                     329,144                   1,181,993                

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                           -                                             -                           204,241                   204,241                   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด 2 -                              -                           -                                             -                           (1,373) (1,373)
เพิ่มทุนหุ้นสามญั 48,214                        -                           -                                             -                           -                           48,214                     
เงินปันผลจ่าย -                              -                           -                                             -                           (53,571) (53,571)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 626,784                     209,554                   39,196                                       25,529                     478,441                   1,379,504                

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลคา่
หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม)่
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 626,784                     209,554                     31,524                       244,828                     1,112,690                  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น
ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                              (26,762) (26,762)
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด 2 -                              -                              -                              140                             140                             
เพิ่มทุนหุ้นสามญั 15 69,641                        -                              -                              -                              69,641                        
เงินปันผลจ่าย 15 -                              -                              -                              (77,380) (77,380)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 696,425                     209,554                     31,524                        140,826                     1,078,329                  

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 578,570                     209,554                     25,529                       184,482                     998,135                     

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              126,077                     126,077                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด 2 -                              -                              -                              (320) (320)
เพิ่มทุนหุ้นสามญั 48,214                        -                              -                              -                              48,214                        
เงินปันผลจ่าย -                              -                              -                              (53,571) (53,571)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2557 626,784                     209,554                     25,529                       256,668                     1,118,535                  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2558

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (34,924)                 251,543                (33,486)                 158,013                
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก
  (ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 196,142                159,693                57,903                   57,098                   
หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) 9,212                     (740)                      940                        151                        
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่และรายการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 4,330                     1,645                     4,330                     108                        
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,202)                   (160,266)               (1,202)                   (159,036)               
คา่ปรับจากคดีความฟ้องร้อง 4,496                     4,496                     -                         -                         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการปรับมูลคา่ท่ียงัไมเ่กดิข้ึน (212)                      (3,513)                   (212)                      (3,513)                   
ดอกเบ้ียรับ (79)                         (323)                      (2,059)                   (2,995)                   
ดอกเบ้ียจ่าย 47,324                   37,799                   19,148                   9,480                     
ภาระผูกพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 1,556                     1,299                     1,125                     703                        
กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 226,643                291,633                46,487                   60,009                   

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 58,471                   4,884                     (17,757)                 (25,907)                 
สินคา้คงเหลือ (189,670)               197,248                70,044                   210,908                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,259                     24,926                   7,029                     26,804                   
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 93                          (8)                           (5)                           (6)                           
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอ่ืน (3,895)                   2,730                     2,322                     (12)                         

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,121                     (404,956)               8,397                     (397,260)               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,509)                   121                        1,008                     (459)                      
จ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชนข์องพนกังาน (330)                      (572)                      (184)                      -                         
หน้ีสินไมห่มุนเวียนอ่ืน 211                        207                        106                        (86)                         

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 95,394                   116,213                117,447                (126,009)               

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รับดอกเบ้ีย 76                          322                        806                        8,043                     
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ -                         5,967                     -                         -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (28,879)                 (48,826)                 (4,440)                   (23,550)                 

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 66,591                   73,676                   113,813                (141,516)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึน -                         (8,700)                   -                         (8,700)                   
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแกบุ่คคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (3,000)                   -                         (43,500)                 93,500                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         -                         -                         (125,000)               
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (78,705)                 (125,868)               (8,831)                   (39,489)                 
เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 9,000                     486,644                9,000                     484,569                

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (72,705)                 352,076                (43,331)                 404,880                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 30,345                   14,536                   26,970                   13,276                   
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                         -                         49,300                   54,350                   
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                         -                         (63,300)                 (36,750)                 
เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน 245,482                -                         -                         -                         
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (186,863)               (148,569)               (34,610)                 (34,332)                 
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         1,500                     -                         1,500                     
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (39,246)                 (243,836)               (36,996)                 (240,830)               
จ่ายดอกเบ้ีย (46,590)                 (39,005)                 (18,527)                 (10,896)                 
จ่ายเงินปันผล (7,739)                   (5,358)                   (7,739)                   (5,358)                   

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,611)                   (420,732)               (84,902)                 (259,040)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (10,725)                 5,020                     (14,420)                 4,324                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 17,278                   4,005                     15,106                   99                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 6,553                     9,025                     686                       4,423                     

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จ ำกัด (มหำชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2540 และไดแ้ปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและใหเ้ช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2551 บริษทัได้จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai)” 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2557 บริษทัไดย้ำ้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขำ้ซ้ือขำยใน “ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET)” 

บริษทัมีส ำนกังำนจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ต  ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำล เพ่ือให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 โดยเน้นกำรให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม 
เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี
ควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว
เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร
และขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และประกอบดว้ย
งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2558 2557 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั ประเทศไทย จ าหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั ประเทศไทย จ าหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั ประเทศไทย จ าหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั ประเทศไทย จ าหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

30 กนัยายน

สดัส่วนเงินลงทนุ

 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
ท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

ก) กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่
ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำถือ
ปฏิบติั กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำ
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงนิ 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดให้กลุ่มบริษทัมีกำรจดักลุ่มรำยกำรท่ีแสดงอยูใ่นรำยกำรก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยใชเ้กณฑ์ว่ำรำยกำรดงักล่ำวสำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงัได้
หรือไม่ มำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวจะมีผลต่อกำรแสดงรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่ม
บริษทั 
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มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กลุ่มบริษัทตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัเดิมอนุญำตให้กลุ่มบริษทัเลือก
รับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนได ้

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงยอ้นหลงัในงบกำรเงิน และปรำกฏในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการลดลง 510                  651               125                 158                

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 81                    98                 (32)                 4                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (29)                  252               (232)               166                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได(้เพ่ิมข้ึน)ลดลง (113)                 (200)              28                  (66)                 

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 449                  801               (111)               262                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (บาทต่อหุ้น) 0.001               0.001            -                 -                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (562)                 (1,001)           139                 (328)               

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 113                  200               (28)                 66                  

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (449)                 (801)              111                 (262)               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท
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ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการลดลง 964                  1,345            5                    313                

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 257                  164               (44)                 (3)                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 337                  207               (136)               90                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได(้เพ่ิมข้ึน)ลดลง (312)                 (343)              35                  (80)                 

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,246               1,373            (140)               320                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (บาทต่อหุ้น) 0.002               0.002            -                 -                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (1,558)              (1,716)           175 (400)               

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 312                  343               (35)                 80                  

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,246)              (1,373)           140                 (320)               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนำคต 

ในระหวำ่งงวด 2558 สภำวิชำชีพบัญชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใชม้ำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
ดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร
ทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำร เป ล่ี ยนแปลงของอัต ร ำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิด เผยข้อมูลเก่ียวกับ บุคคลหรือกิจกำร          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์
เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินท รัพย์ไม่ห มุน เวียน ท่ี ถือไว้เพ่ือขำย และ       
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษี
ของกิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ
กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  1 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน 
กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  4 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ
หรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  5 
(ปรับปรุง 2558) 

สิท ธิใน ส่วนได้ เสี ยจำกกองทุนกำร ร้ือถอน        
กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  7 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  12 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  13 
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  14 
(ปรับปรุง 2558) 

ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ข้อก ำหนดเงินทุนขั้ นต ่ ำและปฏิสัมพัน ธ์ของ
รำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
19 (ป รับป รุง 2558) เ ร่ือ ง  ผลประโยชน์ ของ
พนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  17 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  18 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  20 
(ปรับปรุง 2558) 

ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับ
เหมืองผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21  เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรของพืชเพ่ือกำรใหผ้ลิตผล 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2557 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ขอ้ 2 
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ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 ค  ำนวณจำกก ำไร
(ขำดทุน)ส ำหรับงวดส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัและหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งงวด ทั้งน้ีไดมี้กำรปรับ
จ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุน้ปันผลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 15 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
ไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (พนับาท)               (51,971)                 18,202               (22,530)                 (8,700)

หุ้นสำมญัตำมวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม        696,424,685        626,783,520        696,424,685        626,783,520

ออกหุน้ปันผลงวด 2558                        -            69,641,165                        -            69,641,165

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)        696,424,685        696,424,685        696,424,685        696,424,685

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                 (0.075)                   0.026                 (0.032)                 (0.012)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (พนับาท)               (28,800)               204,241               (26,762)               126,077

หุ้นสำมญัตำมวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        626,783,520        578,570,233        626,783,520        578,570,233

ออกหุน้ปันผลงวด 2557                        -            48,213,287                        -            48,213,287

ออกหุน้ปันผลงวด 2558          69,641,165          69,641,165          69,641,165          69,641,165

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)        696,424,685        696,424,685        696,424,685        696,424,685

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                 (0.041)                   0.293                 (0.038)                   0.181

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินระหวำ่งกำล
ใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558
และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     17,236               42,721               
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     524                    4                        
รายไดอ่ื้น -                     -                     3,561                 3,561                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     3,150                 2,520                 
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     622                    110                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     397                    529                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     16                      2                        

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     291,825             37,772               
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     1,458                 2,673                 
รายไดอ่ื้น -                     -                     3,150                 3,170                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     14,040               7,020                 
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     187                    42                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     64                      91                      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     -                     252                    
รายไดอ่ื้น -                     -                     450                    450                    
ซ้ือสินคา้ -                     -                     -                     10,260               
ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     484                    445                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2558 2557 2558 2557
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     31,494               18,192               
รายไดอ่ื้น -                     -                     3,150                 3,150                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     16,424               17,820               
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     1,258                 1,188                 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     52                      172                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     259                    324                    
ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     1,076                 1,625                 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จ ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,317                 4,677                 313                    452                    
รายไดอ่ื้น 46                      -                     -                     -                     
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 4,454                 472                    -                     -                     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 208                    -                     21                      -                     
รายไดอ่ื้น 99                      -                     -                     -                     
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 17                      -                     -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 396                    -                     372                    -                     

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,736                 -                     2,736                 -                     
แลกเปล่ียนท่ีดิน 7,798                 -                     7,798                 -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ผู้ถือหุ้น)

ขายท่ีดิน 9,000                 -                     9,000                 -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,449               35,363               39,213               35,000               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,071                 1,141                 1,071                 1,141                 
รวม 40,520               36,504               40,284               36,141               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2558 และวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     179                     13                       

เงินมดัจ ารับ -                     -                     96                       96                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     1,196                  124                     

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     262                     212                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั

ลูกหน้ีอ่ืน -                     -                     2,333                  2,333                  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     420                     769                     

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 7) -                     -                     299,991              299,991              

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จ ากดั

รายไดค้า้งรับ 6                         10                       -                     -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 5,000                  5,000                  -                     -                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,200                  6,200                  -                     -                     

เจา้หน้ีอ่ืน 570                     570                     -                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                       -                       47,553                  51,855                  

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                       -                       78,214                  75,896                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                       -                       71                        50                        

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                       -                       16,737                  7,134                    

บริษทั เครน แดง จ ากดั 34                        1,661                    21                        -                       

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั 171                      387                      3                          13                        

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั 26                        -                       26                        -                       

รวม 231                      2,048                    142,625                134,948                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     89                      1,565                 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     -                     535                    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     114                    648                    

บริษทั เครน แดง จ ากดั 528                    1,483                 -                     -                     

รวม 528                    1,483                 203                    2,748                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                       -                       14,000                  7,000                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                       -                       51,500                  15,000                  

กรรมการ 3,000                    -                       -                       -                       
รวม 3,000                    -                       65,500                  22,000                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมา -                       -                       22,000                  113,500                

เพ่ิมข้ึน 11,000                  -                       75,500                  34,000                  

ลดลง (8,000)                  -                       (32,000)                (127,500)              

ยอดคงเหลือ 3,000                    -                       65,500                  20,000                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั โดยออกตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิด
จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่
มีหลกัประกนั 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั มีเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กรรมกำรบริษทั โดยมีท่ีดินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหลกัประกนั และไม่
คิดดอกเบ้ีย (ดูหมำยเหตุ 19) 
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั 44,350                 44,150                 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 99,700                 113,900               
รวม 144,050               158,050               

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557
มีดงัน้ี 

2558 2557

ยอดยกมา 158,050                146,150                

เพ่ิมข้ึน 49,300                  54,350                  

ลดลง (63,300)                 (36,750)                 
ยอดคงเหลือ 144,050                163,750                

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใช้
เงินระยะสั้น อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 749.21 ลำ้น
บำท (ดูหมำยเหตุ 13) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั จ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุ 12) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั จ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท 
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บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของบริษทัในนำมบริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 3.40 ลำ้น
บำท (ดูหมำยเหตุ 13) 

บริษทัยอ่ยไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัยอ่ยอ่ืนในนำมบริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 
0.68 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 13) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทัในนำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำตำมบัญชี
คงเหลือ จ ำนวนเงิน 277.51 ลำ้นบำท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทัในนำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(ดูหมำยเหตุ 9 และ 12) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั เครน แดง จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั  

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่าการซ้ือ - ขาย ท่ีดิน ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซม รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ดอกเบ้ียรับ - จ่ำย อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ลูกหน้ีการคา้ 144,077               200,314               178,303               162,744               

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (35,679)               (26,735)               (2,075)                 (1,135)                 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 108,398               173,579               176,228               161,609               

ลูกหน้ีอ่ืน

     รายไดค้า้งรับ 29,695                 28,850                 1,390                   137                      

     เงินทดรองจ่าย 1,176                   1,428                   197                      3                         

     อ่ืน ๆ 3,233                   6,325                   2,731                   727                      

รวม 34,104                 36,603                 4,318                   867                      

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (515)                    (515)                    -                      -                      

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 33,589                 36,088                 4,318                   867                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 141,987               209,667               180,546               162,476               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระ
ไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 26,933                100,942              12,717                18,169                

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 54,305                67,290                39,393                47,321                

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 24,070                4,838                  32,858                13,554                

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 11,541                1,846                  43,445                74,570                

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 27,228                25,398                49,890                9,130                  
รวม 144,077              200,314              178,303              162,744              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

ยอดยกมา 27,250                            1,135                              

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 8,944                              940                                 

ยอดคงเหลือ 36,194                            2,075                              

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

6. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

รถเครน 178,818                231,483                178,006                232,672                

รถฟอร์คลิฟท์ 21,080                  21,080                  21,080                  21,080                  

รถขดุ/รถตกั 44,200                  55,853                  44,200                  55,853                  

อะไหล่และอุปกรณ์ 18,688                  16,879                  18,789                  16,980                  

สินคา้ระหว่างประกอบ 13,669                  9,344                    13,670                  9,344                    

รวม 276,455                334,639                275,745                335,929                

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (1,811)                  (1,811)                  (1,811)                  (1,811)                  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 274,644                332,828                273,934                334,118                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 100          100          25,000          25,000          24,999          24,999          

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 100          100          150,000        150,000        149,999        149,999        

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั 100          100          25,000          25,000          25,000          25,000          

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 100          100          100,000        100,000        99,993          99,993          
รวม 299,991        299,991        

ราคาทนุทนุช าระแลว้

พนับาท

สดัส่วนเงินลงทนุ (%)
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8. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,072,316                           895,260                              

ซ้ือ / โอนเขา้ - ราคาทนุ 476,947                              15,619                               

จ าหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (37,557)                              (21,989)                              

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (196,124)                            (57,903)                              
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 2,315,582                           830,987                              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2558 บริษทัไดแ้ลกเปล่ียนท่ีดินกบับริษทัอ่ืน มูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 23.40 ลำ้นบำท และกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 7.80 ลำ้นบำท และจ ำหน่ำยท่ีดินให้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 
7.80 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

9. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินเบิกเกินบญัชี 7,857                    9,384                    1,628                    6,530                    

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 30,000                  15,000                  30,000                  15,000                  

ทรัสตรี์ซีท 60,644                  43,772                  60,644                  43,771                  

รวม 98,501                  68,156                  92,272                  65,301                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เจา้หน้ีการคา้ 29,896                24,053                17,723                6,912                  

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 30,753                55,634                18,542                20,197                

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 68,329                1,886                  599                     970                     

อ่ืน ๆ 6,275                  2,847                  299                     155                     

รวม 105,357              60,367                19,440                21,322                

รวมทั้งหมด 135,253              84,420                37,163                28,234                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

11. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 12 62,058                57,888                59,058                54,888                

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 13 278,303              229,487              30,393                45,650                
รวม 340,361              287,375              89,451                100,538              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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12. เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 241,216                280,462                232,716                269,712                
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (62,058)                (57,888)                (59,058)                (54,888)                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 179,158                222,574                173,658                214,824                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
ยอดยกมา 280,462                283,230                269,712                268,594                
เพ่ิมข้ึน -                        1,500                    -                        1,500                    
ลดลง (39,246)                 (243,836)               (36,996)                 (240,830)               
ยอดคงเหลือ 241,216                40,894                  232,716                29,264                  

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สญัญาเช่าการเงิน

1 270,952              35,283                 306,235              24,956                1,014                    25,970                224,328              35,829                 260,157              40,491                 2,836                    43,327                 

2 - 5 509,886              34,487                 544,373              6,709                  286                       6,995                  434,674              33,854                 468,528              21,455                 818                       22,273                 

780,838              69,770                 850,608              31,665                1,300                    32,965                659,002              69,683                 728,685              61,946                 3,654                    65,600                 

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 7,351                   1,362                    8,713                   5,437                  979                       6,416                  5,159                   1,256                    6,415                   5,159                   1,256                    6,415                   

2 - 5 19,310                 1,452                    20,762                 11,008                754                       11,762                15,121                 1,452                    16,573                 15,121                 1,452                    16,573                 

26,661                 2,814                    29,475                 16,445                1,733                    18,178                20,280                 2,708                    22,988                 20,280                 2,708                    22,988                 

รวม

1 278,303              36,645                 314,948              30,393                1,993                    32,386                229,487              37,085                 266,572              45,650                 4,092                    49,742                 

2 - 5 529,196              35,939                 565,135              17,717                1,040                    18,757                449,795              35,306                 485,101              36,576                 2,270                    38,846                 

807,499              72,584                 880,083              48,110                3,033                    51,143                679,282              72,391                 751,673              82,226                 6,362                    88,588                 

2557

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. หนีสิ้นตำมสัญญำซ้ือกลบัคืน 

หน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 60,111                      60,111                      

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 52,189                      47,693                      

รวม 112,300                    107,804                    

หัก เงินท่ีกรมบงัคบัคดียดึแลว้จ่ายใหโ้จทก์ (18,954)                     (18,954)                     

คงเหลือ 93,346                      88,850                      

งบการเงินรวม

พนับาท

 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงช ำระหน้ีกบัเจำ้หน้ี โดยบริษทั
ยอ่ยไดจ่้ำยช ำระเงินคืนใหแ้ก่เจำ้หน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2558 (ดูหมำยเหตุ 19) 

15. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2558 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 626,784,419 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 626,783,520 บำท โดยกำรตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 899 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 626,783,520 บำทเป็นจ ำนวนเงิน 696,426,133 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัจ ำนวน 69,642,613 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำทเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2558
และวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2558 ตำมล ำดบั 

จ่ำยเงนิปันผล 

- จ่ำยเป็นหุน้ปันผล ในอตัรำส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ ำนวนเงิน 69.64 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด
อีกในอตัรำหุน้ละ 0.01234568 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7.74 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวนเงิน 77.38 ลำ้นบำท 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภำคม 2558 
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16. ภำษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 ดว้ยประมำณกำรท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัทั้งปีท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทั
อำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงิน
ไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 และ 2557 ดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั (4,136)                (29,445)              -                     (18,549)              

ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 10,260               (17,857)              6,724                 (13,387)              

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 6,124                 (47,302)              6,724                 (31,936)              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

17. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและใหเ้ช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัมี
ส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวโดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

18.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

18.1.1 สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.27 ลำ้นบำท 

18.1.2 สญัญำเช่ำท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้ำง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.08 ลำ้นบำท 

18.1.3 สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนและค่ำบริกำรอ่ืนจ ำนวนเงิน 3.29 ลำ้นบำท 
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18.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท 

18.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือจ ำนวน
เงิน 749.21 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

18.4 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

18.4.1 สัญญำเช่ำที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทั อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.20 ลำ้นบำท และบริษทัอื่น อตัรำค่ำเช่ำ
เดือนละ 0.11 ลำ้นบำท 

18.4.2 สญัญำวำ่จำ้งกำรบริหำรและจดักำรขอ้มูลกบับริษทั อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.99 ลำ้นบำท 

18.4.3 สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.43 ลำ้นบำท 

18.5 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท 

18.6 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

18.6.1 จำกกำรร่วมค ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัในนำมบริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวน
เงิน 3.40 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

18.6.2 จำกกำรร่วมค ้ ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัย่อยในนำมบริษทัย่อย มูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือ
จ ำนวนเงิน 0.68 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

18.6.3 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดัมีคดีจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผิดสัญญำรับสภำพหน้ี จ ำนวนทุนทรัพย ์
66.54 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 19) 

18.6.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท์ จ ำกดัมีคดีจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ฐำนผิดสญัญำ และถูกเจำ้พนกังำนพิทกัษ์
ทรัพยเ์รียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดินจ ำนวนทุนทรัพยร์วม จ ำนวนเงิน 14.92 ลำ้นบำท 

19. คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัและบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (กลุ่มบริษทั) 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรบริษทั) ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผิดสญัญำรับสภำพหน้ีในฐำนะจ ำเลยร่วม จ ำนวนทุน
ทรัพย ์66.54 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สัตยำบนัในกำรกระท ำของบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ในกำรขำย
ทรัพยสิ์นใหก้บัลูกคำ้ โดยกำรท ำสัญญำเช่ำกำรเงินผ่ำนบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั เขำ้
ร่วมรับผิดชอบในกำรซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำเช่ำดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม บริษทั 
เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ไดย้ื่นฟ้องด ำเนินคดีกบัเจำ้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจำกกำรช ำระมูลหน้ีท่ีสูงเกินไป จ ำนวนทุนทรัพย ์49.60 
ลำ้นบำท ทั้งน้ี ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำสัง่ใหร้วมพิจำรณำคดีทั้งสอง (ดูหมำยเหตุ 14) 
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เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2552 ศำลชั้นตน้ และวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 ศำลอุทธรณ์ และวนัท่ี 7 สิงหำคม 2558 ศำลฏีกำไดมี้ค ำ
พิพำกษำใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั และกลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัร่วมกนัจ่ำยช ำระหน้ี จ ำนวนเงิน 60.11 ลำ้นบำท 
พร้อมเบ้ียปรับชดเชยควำมเสียหำยอตัรำร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มกรำคม 2550 จนกวำ่จะช ำระเสร็จ 

กลุ่มบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดถู้กกรมบงัคบัคดีอำยดัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน โดยในปี 2556 สถำบนักำรเงินไดน้ ำส่งเงิน
ฝำกสถำบนักำรเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องขำ้งตน้ให้แก่กรมบงัคบัคดี รวมเป็นจ ำนวนเงิน 20.95 ลำ้นบำท และกรมบงัคบัคดีได้
จ่ำยเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องดงักล่ำวใหแ้ก่โจทก ์

ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ กรรมกำรบริษทั ซ่ึงเป็นจ ำเลยร่วมในคดีดงักล่ำวไดถู้กเจำ้พนักงำนบงัคบัคดียึดท่ีดินของ
กรรมกำรบริษทั โดยในระหว่ำงงวด 2558 เจ้ำพนักงำนบังคบัคดีได้ขำยทอดตลำดท่ีดินดังกล่ำว เพ่ือท่ีจะน ำเงินท่ีได้จำกกำร
ประมูลไปจ่ำยใหแ้ก่โจทก ์ 

กรรมกำรบริษทั (“ผูกู้”้) ไดท้ ำสญัญำเงินกูย้มืกบั บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั วงเงินกูย้มืจ ำนวนเงิน 15 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 
4) เพ่ือน ำเงินกูย้มืดงักล่ำวไปวำงเป็นหลกัประกนัในกำรประมูลเพ่ือซ้ือท่ีดินดงักล่ำว ก ำหนดกำรช ำระคืนเงินกูย้มื ดงัน้ี 

- ภำยใน 3 วนั กรณีท่ีงดขำยทอดตลำดหรือผูกู้ไ้ม่สำมำรถประมูลซ้ือได ้

- กรณีผูกู้ป้ระมูลซ้ือท่ีดินดงักล่ำวได ้ให้ถือวำ่ ผูกู้ไ้ดช้ ำระเงินกูเ้ม่ือกรมบงัคบัคดีไดจ่้ำยเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดไปหัก
ช ำระหน้ีใหแ้ก่โจทก ์และไดท้ ำบญัชีแสดงรำยรับและรำยจ่ำยส่งใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหำยและค่ำเบ้ียปรับชดเชยควำมเสียหำยตำมค ำ
พิพำกษำของศำลภำยใตบ้ญัชี “ประมำณกำรหน้ีสิน” ทั้งจ ำนวนแลว้ (ดูหมำยเหตุ 14) 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงช ำระหน้ีและเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีกบัเจำ้หน้ี 
ดงัน้ี 

- ตกลงช ำระหน้ีใหแ้ก่เจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท ภำยในเดือนตุลำคม 2558 

- กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัสละสิทธิในเงินมดัจ ำของบุคคลภำยนอกท่ีไดว้ำงไวเ้พ่ือเขำ้ร่วมประมูลซ้ือทรัพยสิ์นของ
กรรมกำรบริษทัจำกกำรขำยทอดตลำดใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 3 ลำ้นบำท  

- กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัสละสิทธิในเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดท่ีดินของกรรมกำรบริษทั จ ำนวนเงิน 3.24 ลำ้น
บำท ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจำ้หน้ี 

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ไดจ่้ำยช ำระเงินคืนกลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัท่ีสถำบนักำรเงินได้
น ำส่งเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องขำ้งตน้ใหแ้ก่กรมบงัคบัคดี 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลำคม 2558 บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกัด ได้จ่ำยช ำระเงินชดเชยส ำหรับท่ีดินของกรรมกำรบริษทัท่ีถูกขำย
ทอดตลำดรวมทั้งค่ำเสียโอกำสทำงธุรกิจให้กบักรรรมกำรบริษทั จ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2558 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดจ่้ำยช ำระเงินคืนตำมค ำพิพำกษำศำลให้แก่เจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 45 
ลำ้นบำท 
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20. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 
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