
 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน

รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบ

กระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจ้าปฏิบัติตามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี ผูบ้ริหารใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 และผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 25 กมุภาพนัธ์ 2559



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
3

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 10,534,468.67        17,277,668.23        1,183,661.85          15,106,218.04        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 137,347,520.73      209,666,977.06      184,088,058.16      162,475,838.91      
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         98,900,000.00        22,000,000.00        
สินคา้คงเหลือ 7 264,336,181.51      332,828,148.54      262,507,416.30      334,117,720.14      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,955,027.15        24,499,540.37        4,412,066.63          8,825,779.07          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 433,173,198.06      584,272,334.20      551,091,202.94      542,525,556.16      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 9 411,119.92             504,258.71             280,766.24             275,716.49             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 10 -                         -                         299,991,430.00      299,991,430.00      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 1,760,606.42          1,784,769.65          -                         -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 2,264,521,045.02   2,072,315,724.15   727,972,810.50      895,259,728.15      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 -                         3,646,405.56          -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 88,588,592.99        63,707,105.27        24,884,207.81        28,525,799.93        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,355,281,364.35   2,141,958,263.34   1,053,129,214.55   1,224,052,674.57   

รวมสินทรัพย์ 2,788,454,562.41   2,726,230,597.54   1,604,220,417.49   1,766,578,230.73   

สินทรัพย์

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3          



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 65,456,007.19        68,156,167.94        49,579,273.53        65,301,465.48        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 134,195,646.61      84,420,114.98        79,319,353.77        28,234,474.60        

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 355,871,390.04      287,375,329.57      76,425,374.11        100,537,969.53      

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 19 -                         88,850,121.89        -                         -                         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         82,400,000.00        158,050,000.00      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 285,996.79             1,000,809.68          -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,196,086.77        23,020,272.14        10,749,299.66        10,460,339.66        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 576,005,127.40      552,822,816.20      298,473,301.07      362,584,249.27      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 164,686,000.00      222,574,000.00      159,936,000.00      214,824,000.00      

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 18 604,136,885.03      449,794,666.56      15,159,947.19        36,576,476.90        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 52,738,547.41        59,340,306.88        27,205,479.16        29,679,858.26        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 20 20,426,439.10        16,124,654.69        9,877,986.84          8,019,316.31          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 11,846,441.01        12,558,610.34        2,310,119.10          2,204,890.10          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 853,834,312.55      760,392,238.47      214,489,532.29      291,304,541.57      
รวมหนีสิ้น 1,429,839,439.95   1,313,215,054.67   512,962,833.36      653,888,790.84      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 696,426,133 หุ้นในปี 2558

   และ 626,784,419 หุ้นในปี 2557 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 696,426,133.00      626,784,419.00      696,426,133.00      626,784,419.00      

ทุนท่ีออก - หุ้นสามญั 696,424,685 หุ้นในปี 2558

   และ 626,783,520 หุ้นในปี 2557 ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 696,424,685.00      626,783,520.00      696,424,685.00      626,783,520.00      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 209,553,500.00      209,553,500.00      209,553,500.00      209,553,500.00      
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 39,195,609.23        39,195,609.23        -                         -                         

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 31,524,151.37        31,524,151.37        31,524,151.37        31,524,151.37        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21 381,917,176.86      505,958,762.27      153,755,247.76      244,828,268.52      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,358,615,122.46   1,413,015,542.87   1,091,257,584.13   1,112,689,439.89   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,788,454,562.41   2,726,230,597.54   1,604,220,417.49   1,766,578,230.73   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4          



หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
3 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 4 864,083,549.92    1,067,683,682.69   883,009,534.65    543,646,975.00    

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2, 4, 24 (701,532,677.91)   (719,535,879.48)     (791,910,334.32)   (459,850,931.37)   
ก ำไรขั้นต้น 162,550,872.01    348,147,803.21      91,099,200.33      83,796,043.63      

รายไดอ่ื้น  4 38,077,746.21      176,511,866.49      19,626,131.88      186,404,670.22    
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 2, 4, 24 (38,205,006.95)     (47,325,100.33)       (19,285,952.35)     (21,434,349.73)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2, 4, 24 (141,071,085.51)   (124,669,932.19)     (83,841,653.16)     (79,865,553.48)     
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 25 (62,995,618.62)     (52,318,116.42)       (23,852,755.30)     (15,404,399.10)     
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (41,643,092.86)     300,346,520.76      (16,255,028.60)     153,496,411.54    
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 2, 27 (3,550,291.62)       (61,230,427.27)       2,492,026.62        (32,685,462.79)     
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (45,193,384.48)     239,116,093.49      (13,763,001.98)     120,810,948.75    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 2
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (1,834,490.10)       (3,418,976.90)         88,237.58             (1,123,143.20)       

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 27 366,898.01           683,795.38             (17,647.52)            224,628.64           

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ (1,467,592.09)       (2,735,181.52)         70,590.06             (898,514.56)          

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (46,660,976.57)     236,380,911.97      (13,692,411.92)     119,912,434.19    

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 2, 3

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.0649)                 0.3433                    (0.0198)                 0.1735                  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 696,424,685         696,424,685           696,424,685         696,424,685         

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5        



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 578,570,233.00     209,553,500.00   39,195,609.23           25,528,529.66     329,144,790.26   1,181,992,662.15   

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรส าหรับปี -                         -                       -                                       -                       239,116,093.49   239,116,093.49      
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2 -                         -                       -                                       -                       (2,735,181.52) (2,735,181.52)

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 -                         -                       -                                       5,995,621.71       (5,995,621.71) -                          

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 48,213,287.00       -                       -                                       -                       -                       48,213,287.00        
เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                       -                                       -                       (53,571,318.25) (53,571,318.25)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 626,783,520.00     209,553,500.00   39,195,609.23                     31,524,151.37     505,958,762.27   1,413,015,542.87   

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ขาดทุนส าหรับปี -                         -                       -                                       -                       (45,193,384.48) (45,193,384.48)

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2 -                         -                       -                                       -                       (1,467,592.09) (1,467,592.09)

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 69,641,165.00       -                       -                                       -                       -                       69,641,165.00        
เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                       -                                       -                       (77,380,608.84) (77,380,608.84)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 696,424,685.00     209,553,500.00   39,195,609.23                     31,524,151.37     381,917,176.86   1,358,615,122.46   

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

บาท
งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6           



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 578,570,233.00     209,553,500.00     25,528,529.66       184,482,774.29     998,135,036.95      

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         120,810,948.75     120,810,948.75      

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2 -                         -                         -                         (898,514.56) (898,514.56)
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 -                         -                         5,995,621.71         (5,995,621.71) -                          

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 48,213,287.00       -                         -                         -                         48,213,287.00        

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         (53,571,318.25) (53,571,318.25)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 626,783,520.00     209,553,500.00     31,524,151.37       244,828,268.52     1,112,689,439.89   

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ขาดทุนส าหรับปี -                         -                         -                         (13,763,001.98) (13,763,001.98)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2 -                         -                         -                         70,590.06              70,590.06                

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 69,641,165.00       -                         -                         -                         69,641,165.00        

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         (77,380,608.84) (77,380,608.84)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 696,424,685.00     209,553,500.00     31,524,151.37       153,755,247.76     1,091,257,584.13   

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7           



2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (41,643,092.86)     300,346,520.76    (16,255,028.60)     153,496,411.54    
ปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้ำจำก
  (ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน
ค่ำเส่ือมรำคำ 266,451,237.18    217,570,285.24    73,204,812.75      76,906,743.22      
หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรำยกำร) 18,575,405.34      (2,145,168.41)       1,273,272.08        1,064,669.26        
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้(กลบัรำยกำร) 1,981,832.79        (154,777.80)          1,981,832.79        (154,777.80)          
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 4,414,322.96        3,244,601.61        4,414,321.96        108,203.32           
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (1,265,875.28)       (159,516,072.27)   (1,265,875.28)       (157,619,625.55)   
ค่ำปรับจำกคดีควำมฟ้องร้อง(กลบัรำยกำร) (31,850,121.89)     6,011,091.37        -                        -                        
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนและกำรปรับมูลค่ำท่ียงัไม่เกิดข้ึน 282,342.09           (8,341.20)              569,239.77           -                        
ดอกเบ้ียรับ (128,524.71)          (84,813.10)            (3,651,138.29)       (3,364,659.47)       
ดอกเบ้ียจ่าย 62,995,618.62      51,907,341.42      23,852,755.30      14,993,624.10      
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังำน 2,949,770.71        2,052,254.98        1,980,716.01        1,175,852.47        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 282,762,914.95    419,222,922.60    86,104,908.49      86,606,441.09      

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 48,746,329.11      (28,672,119.92)     (20,089,069.43)     (50,018,522.02)     
สินคำ้คงเหลือ (200,388,963.39)   223,945,305.90    169,422,039.14    237,330,300.31    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,544,584.46        25,132,963.81      4,413,783.68        25,865,718.35      
เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 93,138.79             (8,757.29)              (5,049.75)              (6,007.76)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,102,307.73)       2,832,695.59        2,369,149.76        (6,165,000.00)       

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 36,400,966.24      (666,028,209.95)   48,908,385.35      (662,661,977.91)   
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำซ้ือกลบัคืน (57,000,000.00)     -                        -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,824,185.37)       4,564,533.11        288,960.00           2,943,960.64        
จ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังำน (482,476.40)          (2,225,721.08)       (33,807.90)            (1,423,813.98)       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (712,169.33)          413,453.19           105,229.00           (78,841.85)            

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 105,037,831.33    (20,822,934.04)     291,484,528.34    (367,607,743.13)   

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8        



2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่
รับดอกเบ้ีย 126,246.59           71,895.90             854,716.39           8,299,888.79        
เงินรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ -                        5,966,541.26        -                        -                        
จ่ำยภำษีเงินได้ (32,887,792.04)     (57,811,835.61)     (4,982,609.28)       (24,077,219.99)     
   เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 72,276,285.88      (72,596,332.49)     287,356,635.45    (383,385,074.33)   

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                        -                        (76,900,000.00)     91,500,000.00      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        (125,000,000.00)   
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (85,385,148.20)     (186,340,657.43)   (9,417,511.78)       (51,565,587.26)     
เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 9,607,476.64        487,786,726.85    9,607,476.64        484,568,748.35    
   เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (75,777,671.56)     301,446,069.42    (76,710,035.14)     399,503,161.09    

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,700,160.75)       47,369,961.73      (15,722,191.95)     53,282,393.45      
เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        58,350,000.00      61,150,000.00      
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (134,000,000.00)   (49,250,000.00)     
เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน 392,452,400.00    -                        -                        -                        
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (263,707,929.01)   (201,805,964.31)   (46,023,155.70)     (45,910,083.88)     
เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                        251,500,000.00    -                        251,500,000.00    
จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (57,888,000.00)     (254,268,139.35)   (54,888,000.00)     (250,382,000.00)   
จ่ายดอกเบ้ีย (63,658,744.38)     (53,015,128.66)     (24,546,429.11)     (16,143,578.64)     
จ่ายเงินปันผล (7,739,379.74)       (5,357,983.59)       (7,739,379.74)       (5,357,983.59)       
   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (3,241,813.88)       (215,577,254.18)   (224,569,156.50)   (1,111,252.66)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (6,743,199.56)       13,272,482.75      (13,922,556.19)     15,006,834.10      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 17,277,668.23      4,005,185.48        15,106,218.04      99,383.94             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยปี 10,534,468.67      17,277,668.23      1,183,661.85        15,106,218.04      

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  
บริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำ และยำนพำหนะรำคำทุน จ ำนวนเงิน 0.59 ลำ้นบำท (ปี 2557: 14.66 ลำ้นบำท) 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวนเงิน 97.41 ลำ้นบำท (ปี 2557: 207.33 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวม โดยจ่ำยช ำระเงินสด 
จ ำนวนเงิน 0.10 ลำ้นบำท (ปี 2557: 2.81 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวนเงิน 3.31 ลำ้นบำท (ปี 2557: 22.57 ลำ้นบำท) 
ในงบกำรเงินรวม ส่วนท่ีเหลือไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงิน
บริษทัขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่าให้บริษทัยอ่ย โดยท าสัญญาเช่าการเงิน โดยบริษทัไดรั้บเงินตามสัญญาเช่า จ  านวนเงิน 392.45 ลา้นบาท    

1.

2.

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 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 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวชิำชีพบญัชีฯ (“สภำวชิำชีพบญัชี”) เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของ
ประเทศไทย 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินไดท้ ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้น เพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำร
ประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้
สภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ี
ประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึก
ในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

สดัส่วนเงินลงทนุ

 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำก
บริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี
กำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุทธิตำมบัญชีของเงินลงทุนท่ีได้รับมำกับ
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นกำร
รวมกิจกำรท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนผูถื้อหุน้ 

กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีให้ใชก้รอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) มำตรฐำน
กำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2558 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคำ้คงเหลือ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี
และขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออก
จำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำน
ท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้อง
อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ
กิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  1 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำร
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  4 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรประเมินวำ่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  5 
(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ
กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  7 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด
เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี  ฉบับท่ี  19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  15 
(ปรับปรุง 2557) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  17 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  18 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20  ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำถือ
ปฏิบติั กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำ
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงนิ 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษทัมีกำรจดักลุ่มรำยกำรท่ีแสดงอยูใ่นรำยกำรก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยใชเ้กณฑ์ว่ำรำยกำรดงักล่ำวสำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงัได้
หรือไม่ มำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวจะมีผลต่อกำรแสดงรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่ม
บริษทั 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

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

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงยอ้นหลงัในงบกำรเงิน และปรำกฏในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำรลดลง 2,653,397.10      2,537,744.46      1,607,676.52      784,672.09         

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำรลดลง 413,870.94         267,757.72         5,403.93            2,017.74            

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (1,232,777.94)    613,474.72         (1,701,318.03)    336,453.37         

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได(้เพ่ิมข้ึน)ลดลง (366,898.01)       (683,795.38)       17,647.52           (224,628.64)       

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับปีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,467,592.09      2,735,181.52      (70,590.06)         898,514.56         

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0.0021               0.0039               (0.0001)              0.0013               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (1,834,490.10)    (3,418,976.90)    88,237.58           (1,123,143.20)    

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำร

ผลประโยชน์พนกังำน 366,898.01         683,795.38         (17,647.52)         224,628.64         

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,467,592.09)    (2,735,181.52)    70,590.06           (898,514.56)       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม กล่ำวคือ หำกกลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี
และใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ี  

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 31 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่ำงปี 2558 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใช้มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำรบญัชีท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
ดงัต่อไปน้ี 

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) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี
และขอ้ผิดพลำด 

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 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออก
จำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

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 และสินทรัพยท่ี์
อำจเกิดข้ึน 

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 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำน
ท่ียกเลิก 

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 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้อง
อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ
กิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

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 กำร
บูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  4 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  5 
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ
กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  7 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  12 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  13 
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด
เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี  19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  17 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  18 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  20 
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรของพืชเพ่ือกำรใหผ้ลิตผล 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

เกณฑ์กำรวดัค่ำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นกำรจดัท ำ
งบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้ 



 

  

 

20 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่งรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

รำยไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปใหก้บัผู ้
ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญั
ในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้ ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ
หรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

รำยไดค้่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำ 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

รำยไดอ่ื้น 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีไดรั้บตำม
สัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อม
ใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วน
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้ืม
นั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

กลุ่มบริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง
กองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและกลุ่ม
บริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนักงำน 
โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนใหก้บักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึง
ปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลด
ใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัในอดีต
ของพนกังำนจะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยงุำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้
กำรจ่ำยจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจ ำนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกกำรจำ้งพนักงำนหรือกลุ่มของพนักงำน
ก่อนวนัเกษียณตำมปกติ 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด
ท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
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เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรม
นั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบั
ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มบริษทัประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นให้
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบังคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกับ
รำยกำรในปีก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
ประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำง
ภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย
เพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำย
ภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนและอำจเก่ียวขอ้งกับกำร
ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษี
เงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำน
จดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะ
จ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำ
เดียวกนั 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์เงินฝำกธนำคำรท่ีมีก ำหนด
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ี 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำมกำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น 
กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวธีิรำคำเจำะจงหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ในกรณี
ของสินคำ้ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอำคำรท่ีถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลคำ่ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้ง
สองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือใหบ้ริกำรหรือใชใ้นกำรบริหำรงำน 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำร แสดงในรำคำทุน หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณ โดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของอำคำร 30 ปี 

ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กำร
ปรับปรุงนั้นจะท ำใหก้ลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำเกินกวำ่รอบระยะเวลำบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรปรับปรุงหลกัจะตดั
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในรำคำทุน อำคำร และอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 30

อำคำร 3 และ 30

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำ 5, 7 และ 15

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 5

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5

ยำนพำหนะ 5
 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบำงส่วน และ
งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและสินทรัพยร์ะหวำ่งทำง 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหวำ่งปีบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ี
ส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้กลุ่มบริษทัได้
ประโยชน์กลบัคืนมำเกินกว่ำรอบระยะเวลำบัญชี สินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่น
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เช่ำและขำย ดงันั้น หำกยงัไม่มีกำรขำยจะน ำสินทรัพยอ์อกไปให้บริกำรโดย
บันทึกไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้บัญชี “ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์” และคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณขำ้งตน้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จภำยใตบ้ญัชี “ตน้ทุนจำกกำรให้บริกำร” จนกระทัง่เม่ือมีกำรขำยจะหยุดคิดค่ำ
เส่ือมรำคำและจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคำ้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขำยดว้ยมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (รำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม) ณ วนัท่ีขำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรขำยนั้น 
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สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของ
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำสินทรัพย์
ท่ีไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยุของสัญญำเช่ำ แลว้แต่
ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินไดก้ ำหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินเม่ือครบก ำหนดตำมมูลค่ำหรือ
อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหำกกลุ่มบริษทัมีนโยบำยเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่ำวจะบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสิน
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินวำ่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ำ
มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยห์มำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั 
ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น ให้
พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือม
รำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 
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ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือภำระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระ
ภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็น
นยัส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึง
ภำษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงกำรใชดุ้ลย
พินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพำททำงกำรคำ้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงจะไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน
ดงักล่ำว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

เงนิตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำตำมสญัญำ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 
ค ำนวณโดยปรับสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงคำ้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนจำกอตัรำตำมสัญญำเป็นรำคำ
ตลำดของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมีอำยคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือเจำ้หน้ีอ่ืนจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงนิปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลบนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค ำนวณจำกก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีส่วนของผู ้
ถือหุ้นสำมญัและหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักระหว่ำงปี ทั้ งน้ีไดมี้กำรปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้น
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ผลกระทบของกำรออกหุน้ปันผลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 21โดยก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนของปีก่อนไดถู้ก
ค ำนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับปี (บำท)    (45,193,384.48)    239,116,093.49    (13,763,001.98)    120,810,948.75

หุ้นสำมญัตำมวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม        626,783,520        578,570,233        626,783,520        578,570,233

ออกหุน้ปันผลปี 2557                        -            48,213,287                        -            48,213,287

ออกหุน้ปันผลปี 2558          69,641,165          69,641,165          69,641,165          69,641,165

หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้)        696,424,685        696,424,685        696,424,685        696,424,685

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)               (0.0649)                 0.3433               (0.0198)                 0.1735

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมกำรร่วมกัน รำยกำรระหว่ำงกันกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 
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2558 2557 2558 2557
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     21,782,753.39    48,524,011.88    
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     937,431.50         28,489.73           
รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,748,400.00      4,748,400.00      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     3,150,000.00      2,520,000.00      
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     933,086.48         2,604,202.79      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     664,816.22         596,970.51         
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     15,775.65           1,763.20            

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2558 2557 2558 2557

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     421,286,043.07  55,576,610.28    

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     2,588,065.04      3,258,017.10      

รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,200,000.00      4,220,000.00      

ซ้ือสินคำ้ -                     -                     18,005,000.00    7,020,000.00      

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     1,412,456.52      425,745.86         

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     84,387.25           90,768.00           

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     -                     251,715.00         

รำยไดอ่ื้น -                     -                     600,000.00         600,000.00         

ซ้ือสินคำ้ -                     -                     680,000.00         10,260,000.00    

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     30,000.00           -                     

ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     643,891.09         620,732.98         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     69,074,238.51    25,016,978.72    

รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,200,000.00      4,200,000.00      

ซ้ือสินคำ้ -                     -                     30,800,000.00    17,820,000.00    

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     1,540,506.45      1,600,519.71      

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     53,046.87           174,940.54         

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     332,937.51         428,932.06         

ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     1,259,000.93      2,084,783.66      

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,696,261.08      6,443,860.94      601,677.52         470,205.00         

รำยไดอ่ื้น 45,789.45           -                     -                     -                     

ซ้ืออุปกรณ์ -                     270,000.00         -                     -                     

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร 4,650,442.58      1,908,249.69      -                     -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2558 2557 2558 2557

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 585,027.41         211,039.56         151,650.00         12,240.00           

รำยไดอ่ื้น 139,676.20         -                     -                     -                     

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร 1,770.00            -                     -                     -                     

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร 431,766.00         27,900.00           372,300.00         3,300.00            

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,817,075.00      -                     2,817,075.00      -                     

แลกเปล่ียนท่ีดิน 7,798,436.00      -                     7,798,436.00      -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ผู้ถือหุ้น)

ซ้ือท่ีดิน -                     4,350,000.00      -                     4,350,000.00      

ขำยท่ีดิน 9,000,000.00      9,000,000.00      9,000,000.00      9,000,000.00      

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,677,737.25    47,882,930.65    46,368,369.44    47,415,663.69    

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 130,462.62         1,790,907.81      130,462.62         1,790,907.81      

รวม 46,808,199.87    49,673,838.46    46,498,832.06    49,206,571.50    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 
มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     592,020.54         12,945.21           

เงินมดัจ ำรับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     2,326,386.94      124,263.70         

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     198,760.93         212,075.41         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

ลูกหน้ีอ่ืน -                     -                     -                     2,333,149.76      

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     153,171.25         768,928.78         

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -                     -                     16,000.00           -                     

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 10) -                     -                     299,991,430.00   299,991,430.00   

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น -                     5,000,000.00      -                     -                     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,200,000.00      6,200,000.00      -                     -                     

เจำ้หน้ีอ่ืน -                     570,245.00         -                     -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                       -                       52,427,732.16      51,854,771.94      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                       -                       82,993,672.18      75,895,500.89      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                       -                       221,400.00           50,000.00             

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                       -                       11,905,568.02      7,133,723.61        

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 252,554.00           1,661,137.39        227,054.00           -                       

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั 268,862.16           386,925.29           84,112.70             13,096.80             

รวม 521,416.16           2,048,062.68        147,859,539.06    134,947,093.24    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                     -                     695,270.94         1,564,824.63      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                     -                     4,845,481.92      534,948.80         

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                     -                     32,100.00           -                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                     -                     222,839.64         648,541.94         

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 104,105.00         1,483,480.67      -                     -                     

รวม 104,105.00         1,483,480.67      5,795,692.50      2,748,315.37      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 28,400,000.00      7,000,000.00        
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 70,500,000.00      15,000,000.00      
รวม 98,900,000.00      22,000,000.00      

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมำ -                       -                       22,000,000.00      113,500,000.00    

เพ่ิมข้ึน 23,000,000.00      -                       108,900,000.00    46,500,000.00      

ลดลง (23,000,000.00)     -                       (32,000,000.00)     (138,000,000.00)   

ยอดคงเหลือ -                       -                       98,900,000.00      22,000,000.00      

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

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

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั มีเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กรรมกำรบริษทั โดยมีท่ีดินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหลกัประกนั และไม่
คิดดอกเบ้ีย (ดูหมำยเหตุ 32.1) 
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั 46,400,000.00     44,150,000.00     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 36,000,000.00     113,900,000.00   

รวม 82,400,000.00     158,050,000.00   

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557

ยอดยกมำ 158,050,000.00    146,150,000.00    

เพ่ิมข้ึน 58,350,000.00      61,150,000.00      

ลดลง (134,000,000.00)   (49,250,000.00)     
ยอดคงเหลือ 82,400,000.00      158,050,000.00    

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัย่อยในนำมบริษทั มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 857.53 
ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 29) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัย่อยในนำมบริษทั จ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท 
(ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั จ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทัในนำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำตำมบัญชี
คงเหลือ จ ำนวนเงิน 239.13 ลำ้นบำท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทัในนำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษทั ประเทศ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เครน แดง จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั  

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย ท่ีดิน รำคำประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระ
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซม รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ดอกเบ้ียรับ - จ่ำย อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์
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5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินสด 212,500.00          147,586.72          51,976.50            5,085.00              

เงินฝำกธนำคำร 10,321,968.67     17,130,081.51     1,131,685.35       15,101,133.04     

รวม 10,534,468.67     17,277,668.23     1,183,661.85       15,106,218.04     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ลูกหน้ีกำรคำ้ 159,544,083.06   200,314,231.76   182,480,809.35   162,742,633.36   

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (44,031,049.23)    (26,735,476.14)    (1,396,319.94)      (1,134,920.11)      

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 115,513,033.83   173,578,755.62   181,084,489.41   161,607,713.25   

ลูกหน้ีอ่ืน

     รำยไดค้ำ้งรับ 20,913,085.91     28,849,864.95     2,933,630.81       137,208.91          

     เงินทดรองจ่ำย 878,114.30          1,427,540.57       55,313.10            3,372.00              

     อ่ืน ๆ 943,619.91          6,325,949.14       399,824.84          727,544.75          

รวม 22,734,820.12     36,603,354.66     3,388,768.75       868,125.66          

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (900,333.22)         (515,133.22)         (385,200.00)         -                      

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 21,834,486.90     36,088,221.44     3,003,568.75       868,125.66          

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 137,347,520.73   209,666,977.06   184,088,058.16   162,475,838.91   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 38,556,678.70     100,942,005.21   4,957,304.42       18,168,765.19     

เกินก ำหนดช ำระ

นอ้ยกว่ำหรือเทำ่กบั 3 เดือน 62,783,658.97     67,290,196.16     39,729,566.28     47,321,610.00     

มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 13,095,758.53     4,838,117.49       19,704,766.79     13,553,056.29     

มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 14,095,988.15     1,845,956.02       46,745,688.60     74,569,528.81     

มำกกว่ำ 12 เดือนข้ึนไป 31,011,998.71     25,397,956.88     71,343,483.26     9,129,673.07       
รวม 159,544,083.06   200,314,231.76   182,480,809.35   162,742,633.36   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมำ 27,250,609.36    31,788,269.99    1,134,920.11      70,250.85           

บวก(หัก) หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรำยกำร) 18,575,405.34    (2,705,267.23)     1,273,272.08      1,064,669.26      

หัก ตดัจ  ำหน่ำยหน้ีสูญ (894,632.25)        (1,832,393.40)     (626,672.25)        -                      

ยอดคงเหลือ 44,931,382.45    27,250,609.36    1,781,519.94      1,134,920.11      

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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7. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

รถเครน 168,526,261.28    231,483,508.05    169,714,262.88    232,671,509.65    

รถฟอร์คลิฟท์ 21,079,881.27      21,079,881.27      21,079,881.27      21,079,881.27      

รถขดุ/รถตกั 44,200,255.81      55,852,682.22      44,200,255.81      55,852,682.22      

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,904,064.65      16,878,888.75      17,005,634.65      16,980,458.75      

งำนระหว่ำงท ำ 17,418,551.29      9,344,188.25        14,300,214.48      9,344,188.25        

รวม 268,129,014.30    334,639,148.54    266,300,249.09    335,928,720.14    

หัก ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (3,792,832.79)       (1,811,000.00)       (3,792,832.79)       (1,811,000.00)       

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 264,336,181.51    332,828,148.54    262,507,416.30    334,117,720.14    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2558 2557

ยอดยกมำ 1,811,000.00                 1,965,777.80             
บวก(หัก) ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้(กลบัรำยกำร) 1,981,832.79                 (154,777.80)              
ยอดคงเหลือ 3,792,832.79                 1,811,000.00             

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
8. ลูกหนีต้ำมสัญญำซ้ือกลบัคืน 

ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน 45,820,560.75                
หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (45,820,560.75)              
ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน - สุทธิ -                                  

บำท
งบกำรเงินรวม
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บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดค้  ้ำประกนัสัญญำเช่ำกำรเงิน เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติั
ตำมสญัญำใหก้บัลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงผิดนดัช ำระค่ำงวดกบัเจำ้หน้ี (ดูหมำยเหตุ 19) 

ในระหวำ่งปี 2558 บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืนดงักล่ำวทั้งจ ำนวน (ดูหมำยเหตุ 19) 

9. เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระหลกัประกนั 

เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

เงินฝำกธนำคำร 2558 2557 2558 2557 หลกัประกนั

ฝำกประจ ำ 411,119.92   504,258.71   280,766.24   275,716.49   หนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 100          100          25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,300.00    24,999,300.00    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 100          100          150,000,000.00  150,000,000.00  149,999,200.00  149,999,200.00  

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั 100          100          25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,930.00    24,999,930.00    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 100          100          100,000,000.00  100,000,000.00  99,993,000.00    99,993,000.00    
รวม 299,991,430.00  299,991,430.00  

รำคำทนุทนุช ำระแลว้

บำท

สดัส่วนเงินลงทนุ (%)

 
ในระหวำ่งปี 2557 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สำมญัจำกกำรเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวนเงิน 125 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 21) 
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11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ท่ีดินและ

ท่ีดินเปล่ำ อำคำรพำณิชย์ รวม ท่ีดินเปล่ำ

รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 321,053,512.00           3,563,066.00               324,616,578.00           321,053,512.00           

ซ้ือ / โอนเขำ้ -                              -                              -                              -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก (321,053,512.00)          -                              (321,053,512.00)          (321,053,512.00)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                              3,563,066.00               3,563,066.00               -                              

ซ้ือ / โอนเขำ้ -                              -                              -                              -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                              3,563,066.00               3,563,066.00               -                              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                              1,754,133.12               1,754,133.12               -                              

ค่ำเส่ือมรำคำ -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                              1,778,296.35               1,778,296.35               -                              

ค่ำเส่ือมรำคำ -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                              1,802,459.58               1,802,459.58               -                              

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                              1,784,769.65               1,784,769.65               -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                              1,760,606.42               1,760,606.42               -                              

งบกำรเงินรวม

บำท
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2558 2557

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

แสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 0.02                               0.02                          

ลำ้นบำท

งบกำรเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัย่อยได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ ตลอดจน
ผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมำยเหตุ 14) 

อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ (ลำ้นบำท) หมำยเหตุ

สญัญำใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูใ้หเ้ช่ำ)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บคุลลภำยนอก 1 ปี 0.01           -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558

เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2557 บริษทัไดท้ ำสญัญำขำยท่ีดินเปล่ำใหก้บับริษทัอ่ืน มูลค่ำขำยตำมสญัญำ จ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท 
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12. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 236,406,282.16          47,567,760.04           155,592,024.55          21,242,436.64           31,264,154.05           44,945,439.49           2,508,933,528.97       52,063,888.64           3,098,015,514.54       
ซ้ือ / โอนเขำ้ 22,129,904.63           -                            1,102,713.27             2,894,044.26             1,229,521.03             23,659,841.11           310,020,398.84          43,983,819.08           405,020,242.22          
โอนออก / ปรับปรุง -                            -                            -                            919,800.00                -                            -                            -                            (919,800.00)               -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก (5,000,000.00)            -                            (133,248.23)               (97,000.00)                 (1,628,687.31)            (14,292,297.09)          (75,623,521.39)          -                            (96,774,754.02)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 253,536,186.79          47,567,760.04           156,561,489.59          24,959,280.90           30,864,987.77           54,312,983.51           2,743,330,406.42       95,127,907.72           3,406,261,002.74       
ซ้ือ / โอนเขำ้ 1,211,056.65             -                            46,728.97                  12,119,690.00           1,573,501.76             2,191,530.57             558,983,052.42          22,223,715.74           598,349,276.11          
โอน / ปรับปรุง 747,663.55                -                            43,408.41                  3,233,300.00             -                            -                            35,982,541.75           (40,006,913.71)          -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก (12,128,706.32)          -                            (2,956,482.12)            -                            (16,401.87)                 (2,715,826.79)            (231,493,381.32)        -                            (249,310,798.42)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 243,366,200.67          47,567,760.04           153,695,144.85          40,312,270.90           32,422,087.66           53,788,687.29           3,106,802,619.27       77,344,709.75           3,755,299,480.43       

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                            12,997,764.39           66,406,911.98           17,942,955.25           22,684,060.07           28,752,730.12           1,016,093,824.27       -                            1,164,878,246.08       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            6,943,054.79             4,119,203.82             1,579,212.15             2,297,929.60             5,094,202.80             197,512,518.85          -                            217,546,122.01          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            (25,631.32)                 (96,996.00)                 (1,605,043.93)            (12,098,136.39)          (41,024,851.51)          -                            (54,850,659.15)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                            19,940,819.18           70,500,484.48           19,425,171.40           23,376,945.74           21,748,796.53           1,172,581,491.61       -                            1,327,573,708.94       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            6,943,054.79             4,797,952.83             3,983,375.04             2,401,490.07             6,414,628.98             241,886,572.24          -                            266,427,073.95          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            (2,956,482.12)            -                            (16,400.87)                 (2,172,661.43)            (104,448,372.71)        -                            (109,593,917.13)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                            26,883,873.97           72,341,955.19           23,408,546.44           25,762,034.94           25,990,764.08           1,310,019,691.14       -                            1,484,406,865.76       

งบกำรเงินรวม
บำท
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            4,147,897.12             -                            4,771,569.65             
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,600,000.00             -                            1,600,000.00             
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 253,536,186.79          27,626,940.86           86,061,005.11           5,534,109.50             6,864,369.50             32,564,186.98           1,565,001,017.69       95,127,907.72           2,072,315,724.15       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 243,366,200.67          20,683,886.07           81,353,189.66           16,903,724.46           6,036,380.19             27,797,923.21           1,791,035,031.01       77,344,709.75           2,264,521,045.02       

งบกำรเงินรวม
บำท
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 214,921,073.37       28,589,033.21         90,669,190.56         4,498,978.09          12,599,997.61         18,421,503.78         860,882,163.27       51,505,776.39         1,282,087,716.28      
ซ้ือ / โอนเขำ้ 22,129,904.63         -                         1,102,713.27          38,782.25               552,332.41             14,660,613.01         28,800,202.87         5,206,981.58          72,491,530.02          
โอนออก / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           
จ ำหน่ำย / โอนออก (5,000,000.00)         -                         (133,248.23)            -                         (720,773.94)            (6,063,241.38)         (34,913,364.27)       -                         (46,830,627.82)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 232,050,978.00       28,589,033.21         91,638,655.60         4,537,760.34          12,431,556.08         27,018,875.41         854,769,001.87       56,712,757.97         1,307,748,618.48      
ซ้ือ / โอนเขำ้ 1,211,056.65          -                         46,728.97               546,490.00             1,114,031.39          2,191,530.57          9,931,147.29          3,342,350.00          18,383,334.87          
โอน / ปรับปรุง 747,663.55             -                         43,408.41               -                         -                         -                         -                         (791,071.96)            -                           
จ ำหน่ำย / โอนออก (12,128,706.32)       -                         (2,956,482.12)         -                         -                         (2,715,826.79)         (161,013,537.22)     -                         (178,814,552.45)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 221,880,991.88       28,589,033.21         88,772,310.86         5,084,250.34          13,545,587.47         26,494,579.19         703,686,611.94       59,264,036.01         1,147,317,400.90      

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                         12,396,845.87         24,382,804.29         4,015,967.58          9,175,685.59          10,740,066.17         295,668,435.11       -                         356,379,804.61        
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         4,448,697.20          2,762,500.33          160,733.33             807,450.26             2,712,450.22          66,014,911.88         -                         76,906,743.22          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         (25,631.32)              -                         (700,268.82)            (5,187,488.20)         (16,727,838.21)       -                         (22,641,226.55)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                         16,845,543.07         27,119,673.30         4,176,700.91          9,282,867.03          8,265,028.19          344,955,508.78       -                         410,645,321.28        
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         4,448,697.20          3,441,249.34          168,016.46             901,793.29             3,714,422.91          60,530,633.55         -                         73,204,812.75          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         (2,956,482.12)         -                         -                         (2,172,661.43)         (61,219,969.13)       -                         (66,349,112.68)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                         21,294,240.27         27,604,440.52         4,344,717.37          10,184,660.32         9,806,789.67          344,266,173.20       -                         417,501,021.35        

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 232,050,978.00       11,743,490.14         64,518,982.30         361,059.43             2,525,016.52          18,753,847.22         508,593,596.57       56,712,757.97         895,259,728.15       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 221,880,991.88       7,294,792.94          61,167,870.34         739,532.97             2,737,254.62          16,687,789.52         358,200,542.22       59,264,036.01         727,972,810.50       

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2558 2557 2558 2557

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร 247.75        201.19        62.24         67.79         

   - ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 18.68         16.35         10.96         9.12           
รวม 266.43        217.54        73.20         76.91         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รำคำทนุก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจ  ำหน่ำย
ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 575.42        457.21        75.71         47.76         

กำรโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำไปเป็นสินคำ้คงเหลือดว้ย

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทนุขำยแลว้เม่ือมีกำร
จ ำหน่ำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 130.61        38.25         99.79         18.19         

กำรโอนสินคำ้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม -             7.56           -             7.56           

บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้มื เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุของ

ตน้ทนุเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม (ดูหมำยเหตุ 25) -             1.05           -             1.05           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ 1,259.34     968.93        92.09         125.22        

   - ยำนพำหนะ 24.06         29.91         14.63         17.91         
รวม 1,283.40     998.84        106.72        143.13        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ลำ้นบำท

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ
ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) 
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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) 

อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ ลำ้นบำท หมำยเหตุ

สญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูเ้ช่ำ)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บริษทั 3 ปี 0.10              -

   บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั บริษทั 1 ปี 0.05              -

   บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั บริษทั 3 ปี 0.05              -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558

 

13. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -                      3,646,405.56       -                      -                      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (52,738,547.41)    (59,340,306.88)    (27,205,479.16)    (29,679,858.26)    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกร
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กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

1 มกรำคม 2557 ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2557 ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2558

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,902,043.69             (609,486.64)               -                            5,292,557.05             3,472,425.05             -                            8,764,982.10             

สินคำ้คงเหลือ 393,155.56                (30,955.56)                 -                            362,200.00                -                            -                            362,200.00                

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 2,260,569.76             (2,260,569.76)            -                            -                            -                            -                            -                            

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 343,766.94                295,053.15                -                            638,820.09                (24,946.86)                 -                            613,873.23                

ประมำณกำรหน้ีสิน 7,121,452.16             1,167,525.05             683,795.38                8,972,772.59             (5,254,382.77)            366,898.01                4,085,287.83             

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 10,117,759.81           (10,117,759.81)          -                            -                            22,274,316.18           -                            22,274,316.18           

รวม 26,138,747.92           (11,556,193.57)          683,795.38                15,266,349.73           20,467,411.60           366,898.01                36,100,659.34           

หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (57,723,121.49)          (13,237,129.56)          -                            (70,960,251.05)          (17,878,955.70)          -                            (88,839,206.75)          

งบกำรเงินรวม

บำท
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1 มกรำคม 2557 ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2557 ก ำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2558

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 550,000.00                211,692.65                -                            761,692.65                67,571.34                  -                            829,263.99                

สินคำ้คงเหลือ 393,155.56                (30,955.56)                 -                            362,200.00                -                            -                            362,200.00                

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 2,260,569.76             (2,260,569.76)            -                            -                            -                            -                            -                            

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 343,766.94                (24,946.85)                 -                            318,820.09                (24,946.86)                 -                            293,873.23                

ประมำณกำรหน้ีสิน 1,428,826.93             (49,592.31)                 224,628.64                1,603,863.26             389,381.63                (17,647.52)                 1,975,597.37             

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 7,310,795.68             (7,310,795.68)            -                            -                            6,943,039.16             -                            6,943,039.16             

รวม 12,287,114.87           (9,465,167.51)            224,628.64                3,046,576.00             7,375,045.27             (17,647.52)                 10,403,973.75           

หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (27,473,274.81)          (5,253,159.45)            -                            (32,726,434.26)          (4,883,018.65)            -                            (37,609,452.91)          

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินเบิกเกินบญัชี 16,654,872.78         9,384,487.94           778,139.12              6,529,785.48           

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 45,000,000.00         15,000,000.00         45,000,000.00         15,000,000.00         

ทรัสตรี์ซีท 3,801,134.41           43,771,680.00         3,801,134.41           43,771,680.00         

รวม 65,456,007.19         68,156,167.94         49,579,273.53         65,301,465.48         

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2558 2557 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย

บริษทั

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 35.00                 35.00                 MOR

ธนำคำร ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 45.00                 45.00                 MLR

ธนำคำร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 250.00               150.00               MLR

ธนำคำร ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 170.52               70.52                 

บริษทัย่อย

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 23.00                 23.00                 MOR

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2558 2557

บริษทั

ธนำคำร เลตเตอร์ออฟเครดิต -                     3.48                   

วงเงิน (ลำ้นบำท)

วงเงิน (ลำ้นยโูร)

กลุ่มบริษัทได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำ
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน นอกจำกน้ี กรรมกำรของกลุ่ม
บริษทัไดค้  ้ำประกนัในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน อีกทั้งบริษทัไดค้  ้ำประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทัเต็มวงเงิน (ดูหมำย
เหตุ 4 และ 12) 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 80,041,664.48     24,053,906.84     69,078,524.37     6,911,834.08      

เจำ้หน้ีอ่ืน

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 12,387,558.96     55,633,779.95     6,679,576.58      20,197,302.75     

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือทรัพยสิ์น 35,323,904.20     1,885,505.37      2,928,848.00      969,754.00         

อ่ืน ๆ 6,442,518.97      2,846,922.82      632,404.82         155,583.77         

รวม 54,153,982.13     60,366,208.14     10,240,829.40     21,322,640.52     

รวมทั้งหมด 134,195,646.61   84,420,114.98     79,319,353.77     28,234,474.60     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

16. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หมำยเหตุ 2558 2557 2558 2557

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 17 57,888,000.00    57,888,000.00    54,888,000.00    54,888,000.00    

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 18 297,983,390.04  229,487,329.57  21,537,374.11    45,649,969.53    
รวม 355,871,390.04  287,375,329.57  76,425,374.11    100,537,969.53  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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17. เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 222,574,000.00    280,462,000.00    214,824,000.00    269,712,000.00    

หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (57,888,000.00)    (57,888,000.00)    (54,888,000.00)    (54,888,000.00)    

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 164,686,000.00    222,574,000.00    159,936,000.00    214,824,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมำ 280,462,000.00    283,230,139.35    269,712,000.00    268,594,000.00    

เพ่ิมข้ึน -                      251,500,000.00    -                      251,500,000.00    

ลดลง (57,888,000.00)    (254,268,139.35)  (54,888,000.00)    (250,382,000.00)  

ยอดคงเหลือ 222,574,000.00    280,462,000.00    214,824,000.00    269,712,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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โดยมีรำยละเอียแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

อำ้งอิง

วงเงิน เจำ้หน้ี 2558 2557 2558 2557 ระยะเวลำ อตัรำดอกเบ้ีย กำรช ำระหน้ี

บริษทั

1 ธนำคำร 30.00      30.00      19.12      22.96      ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลำ้นบำท

2 ธนำคำร 7.00        7.00        4.08         5.09        ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลำ้นบำท

3 ธนำคำร 250.00    250.00    191.62    241.66   ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 4.17 ลำ้นบำท

214.82    269.71   

บริษทัย่อย

4 ธนำคำร 15.00      15.00      7.75         10.75      ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลำ้นบำท

7.75         10.75      

222.57    280.46   

วงเงิน มูลหน้ี

ลำ้นบำท

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน รวมทั้ งกรรมกำรของกลุ่มบริษัทได้ค  ้ ำประกนัเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงินในนำมส่วนตวัเตม็วงเงินนอกจำกน้ี บริษทัไดค้  ้ำประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั
เตม็วงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4 และ 12) 
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18. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ

สญัญำเช่ำกำรเงิน

1 286,446,853.62  36,517,425.86     322,964,279.48  16,005,010.58   641,705.19          16,646,715.77   224,327,951.50  35,829,424.22     260,157,375.72  40,490,591.46    2,836,436.16       43,327,027.62    

2 - 5 566,643,026.78  37,759,225.20     604,402,251.98  5,571,006.27     210,010.97          5,781,017.24     434,673,363.30  33,854,425.93     468,527,789.23  21,455,173.64    817,659.26          22,272,832.90    

853,089,880.40  74,276,651.06     927,366,531.46  21,576,016.85   851,716.16          22,427,733.01   659,001,314.80  69,683,850.15     728,685,164.95  61,945,765.10    3,654,095.42       65,599,860.52    

สญัญำขำยและเช่ำกลบัคืน

1 11,536,536.42    2,161,541.70       13,698,078.12    5,532,363.53     883,262.59          6,415,626.12     5,159,378.07      1,256,248.05       6,415,626.12      5,159,378.07      1,256,248.05       6,415,626.12      

2 - 5 37,493,858.25    3,062,308.29       40,556,166.54    9,588,940.92     569,133.62          10,158,074.54   15,121,303.26    1,452,396.21       16,573,699.47    15,121,303.26    1,452,396.21       16,573,699.47    

49,030,394.67    5,223,849.99       54,254,244.66    15,121,304.45   1,452,396.21       16,573,700.66   20,280,681.33    2,708,644.26       22,989,325.59    20,280,681.33    2,708,644.26       22,989,325.59    

รวม

1 297,983,390.04  38,678,967.56     336,662,357.60  21,537,374.11   1,524,967.78       23,062,341.89   229,487,329.57  37,085,672.27     266,573,001.84  45,649,969.53    4,092,684.21       49,742,653.74    

2 - 5 604,136,885.03  40,821,533.49     644,958,418.52  15,159,947.19   779,144.59          15,939,091.78   449,794,666.56  35,306,822.14     485,101,488.70  36,576,476.90    2,270,055.47       38,846,532.37    

902,120,275.07  79,500,501.05     981,620,776.12  36,697,321.30   2,304,112.37       39,001,433.67   679,281,996.13  72,392,494.41     751,674,490.54  82,226,446.43    6,362,739.68       88,589,186.11    

2557

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำ และยำนพำหนะ ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ๆ 
ละ 29.57 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีจ ำนวนเงิน
297.98 ลำ้นบำท (ปี 2557: 229.49 ลำ้นบำท) ส ำหรับงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 21.54 ลำ้นบำท (ปี 2557: 45.65 ลำ้นบำท) 
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินบำงส่วนในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4) 

19. หนีสิ้นตำมสัญญำซ้ือกลบัคืน 

หน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

หน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง 52,189,448.07           47,693,481.10           

รวม 112,300,361.71         107,804,394.74         

หัก เงินท่ีกรมบงัคบัคดียดึแลว้จ่ำยใหโ้จทก์ (18,954,272.85)         (18,954,272.85)         
หัก จ่ำยช ำระ (57,000,000.00)         -                            
หัก กลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง (36,346,088.86)         -                            

คงเหลือ -                            88,850,121.89           

งบกำรเงินรวม

บำท

 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2539 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้ ำกำรขำยทรัพยสิ์นใหก้บัลูกคำ้ โดยกำรท ำสญัญำเช่ำ
กำรเงินผ่ำนบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงให้บริษทัยอ่ยเขำ้ร่วมรับผิดชอบในกำรซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2544 บริษทัยอ่ยไดท้ ำหนังสือตกลงรับสภำพหน้ีกบับริษทัลีสซ่ิง เน่ืองจำกลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดใน
สญัญำ จ ำนวนเงิน 73.62 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำรับสภำพหน้ี โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกเดือนตุลำคม 2544 รวมทั้งกรรมกำรบริษทัยอ่ยยงัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินดงักล่ำวในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกบญัชีบริษทัผูเ้ช่ำตำมสญัญำดงักล่ำวเป็นลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืนแสดงภำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวยีน จ ำนวนเงิน 
45.82 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 8) ตำมจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยจะเรียกร้องคืน จ ำนวนเงิน 68.20 ลำ้นบำท 

กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัมีคดีควำมฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผดิสญัญำรับสภำพหน้ีขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยได้
บนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหำยและค่ำเบ้ียปรับตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์(ดูหมำยเหตุ 31.1)
ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทบญัชีประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงช ำระหน้ีกบัเจำ้หน้ี โดยบริษทั
ยอ่ยไดจ่้ำยช ำระเงินคืนให้แก่เจำ้หน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2558 (ดูหมำยเหตุ 32.1) พร้อมทั้งกลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสิน
จำกคดีควำมฟ้องร้อง และบนัทึกตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญลูกหน้ีตำมสัญญำซ้ือกลบัคืน (ดูหมำยเหตุ 8) 
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20. ผลประโยชน์ของพนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 16,124,654.69    12,879,143.89    8,019,316.31      7,144,134.62      

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:

ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 2,580,516.94      1,713,607.72      1,804,854.07      999,599.90         

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 369,253.77         338,647.26         175,861.94         176,252.57         

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

ผล(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,834,490.10      3,418,976.90      (88,237.58)         1,123,143.20      

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยในปีปัจจุบนั (482,476.40)       (2,225,721.08)    (33,807.90)         (1,423,813.98)    

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 20,426,439.10    16,124,654.69    9,877,986.84      8,019,316.31      

งบกำรเงินรวม

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

 

กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่พนกังำนท่ี
เกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวำ่อตัรำเงินเดือนเดือนสุดทำ้ย 300 วนั 
หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 (แสดงดว้ยค่ำเฉล่ียถ่วง
น ้ ำหนกั) มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

อตัรำคิดลด 3.00 - 3.27 3.27 - 3.59 3.08 3.45

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5 3 - 5 5 5

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ร้อยละ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
สะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผลประมำณกำรจำก
ตำรำงมรณะปี 2551 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัตอ่มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,011,726.47)       2,377,369.00        (744,004.71)          856,784.92           

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,303,211.79        (1,991,961.38)       828,887.90           (735,474.07)          

งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

21. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัท 

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 บำท เป็นจ 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 และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดอีก
ในอตัรำหุน้ละ 0.01234568 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7.74 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวนเงิน 77.38 ลำ้นบำท 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภำคม 2558 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2557 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 578,571,375 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 578,570,233 บำท โดยกำรตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,142 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 578,570,233 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 626,784,419 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัจ ำนวน 48,214,186 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำทเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2557 
และวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2557 ตำมล ำดบั 

จ่ำยเงนิปันผล 

- จ่ำยเป็นหุ้นปันผล ในอตัรำส่วน 12 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ ำนวนเงิน 48.21 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด
อีกในอตัรำหุน้ละ 0.00925926 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5.36 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวนเงิน 53.57 ลำ้นบำท 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภำคม 2557 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2557 ไดมี้มติพิเศษให ้เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 25 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 1,250,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 100 บำท 

บริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2557 

22. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้น สูงกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้
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24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ซ้ือสินคำ้ 506,032,826.68  96,414,529.10    506,032,826.68  96,414,529.10    

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 22,675,074.70    28,206,587.61    22,706,804.43    28,208,294.41    

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 173,438,344.59  186,880,488.37  78,555,589.82    82,109,943.96    

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 46,957,346.73    71,261,506.21    4,037,492.21      4,709,477.68      

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอ่ืน 9,388,786.38      8,592,306.97      2,335,951.46      2,064,416.76      

ค่ำเบ้ียประกนัภยั 9,084,634.13      8,846,573.98      1,685,460.30      1,776,167.72      

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 22,257,825.31    23,375,250.16    2,448,224.33      1,714,464.97      

ค่ำเส่ือมรำคำ 266,451,237.18  217,570,285.24  73,204,812.75    76,906,743.22    

ค่ำส่งเสริมกำรขำย 9,030,100.44      19,149,592.91    8,087,928.79      11,156,374.87    

ค่ำธรรมเนียม 7,775,582.46      8,082,587.95      4,603,893.11      5,263,403.66      

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและตดัจ ำหน่ำย 4,414,322.96      3,244,601.61      4,414,321.96      108,203.32         

ค่ำปรับ -                     6,011,091.37      -                     -                     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

25. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ดอกเบ้ียจ่ำย 62,995,618.62   52,953,061.04   23,852,755.30   16,039,343.72   

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร -                    410,775.00        -                    410,775.00        

รวม 62,995,618.62   53,363,836.04   23,852,755.30   16,450,118.72   
หัก ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ -                    (1,045,719.62)    -                    (1,045,719.62)    
สุทธิ 62,995,618.62   52,318,116.42   23,852,755.30   15,404,399.10   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ำกดั และจะจ่ำยใหพ้นกังำนในกรณีท่ีลำออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในปี 2558 กลุ่มบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.34 ลำ้นบำท (ปี 2557: 2.21 ลำ้นบำท) ในงบ
กำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 1.16 ลำ้นบำท (ปี 2557: 1.14 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

27. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ค  ำนวณข้ึนในอัตรำท่ีก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรลดภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 
ธนัวำคม 2554 ใหป้รับลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกอตัรำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ เป็นอตัรำร้อยละ 23 ของก ำไรสุทธิส ำหรับ
รอบระยะเวลำบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2555 และอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับสองรอบระยะเวลำ
บญัชีถดัมำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรลดอตัรำรัษฎำกร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 
2557 ขยำยเวลำกำรลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั (6,138,747.52)    (36,437,104.14)   -                     (17,967,135.83)   

ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,588,455.90      (24,793,323.13)   2,492,026.62      (14,718,326.96)   

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ (3,550,291.62)    (61,230,427.27)   2,492,026.62      (32,685,462.79)   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

บำท

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
ประมำณกำรหน้ีสิน 366,898.01 683,795.38 (17,647.52) 224,628.64

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (41,643,092.86) 300,346,520.76 

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 8,328,618.57 20 (60,069,304.15)

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (4,980,349.39) (5,641,684.95)

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี -     741,426.38 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 22,270,004.20 16,186,704.17 

ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (6,149,261.46) 2,227,994.60 

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี -     10,117,759.81 

ผลขำดทนุปีปัจจุบนั (25,607,759.44) -     

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 15 (6,138,747.52) 12 (36,437,104.14)

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,588,455.90 (24,793,323.13)     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 9 (3,550,291.62) 20 (61,230,427.27)

2558 2557

งบกำรเงินรวม
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อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (16,255,028.60) 153,496,411.54 

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 3,251,005.72 20 (30,699,282.31)

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (745,751.60) (1,369,335.45)

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 4,437,785.04 6,790,686.25 

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี (6,943,039.16) 7,310,795.68 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั - -     12 (17,967,135.83)

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,492,026.62 (14,718,326.96)

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ 15 2,492,026.62 21 (32,685,462.79)

2558 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

28. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

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

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

29.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

29.1.1 สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.40 ลำ้นบำท 

29.1.2 สญัญำเช่ำท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้ำง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.08 ลำ้นบำท 

29.1.3 สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนและค่ำบริกำรอ่ืนจ ำนวนเงิน 3.06 ลำ้นบำท 

29.1.4 สญัญำซ้ืออุปกรณ์จ ำนวนเงิน 0.01 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำและ 0.04 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ 

29.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท 
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29.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือจ ำนวน
เงิน 857.53 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

29.4 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศคงเหลือดงัน้ี 

จ ำนวนเงิน

ประเภทสญัญำ สกุลเงิน คงเหลือ (ลำ้น) อตัรำแลกเปล่ียน ครบก ำหนด

สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 0.32              35.68 บำทต่อ 19 ก.พ. 2559

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
บริษัทย่อย 

29.5 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

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

29.5.2 สญัญำวำ่จำ้งกำรบริหำรและจดักำรขอ้มูลกบับริษทั อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.99 ลำ้นบำท 

29.5.3 สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.43 ลำ้นบำท 

29.6 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท 

29.7 บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท์ จ ำกดัมีคดีจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ฐำนผิดสญัญำ และถูกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย์
เรียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดินจ ำนวนทุนทรัพยร์วม จ ำนวนเงิน 14.92 ลำ้นบำท 

30. กำรเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

30.1 กำรบริหำรจดักำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษำนักลงทุน เจำ้หน้ีและควำมเช่ือมัน่ของ
ตลำดและก่อให้เกิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำร
จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

30.2 นโยบำยกำรบัญชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีปฏิบติัทำงบญัชีกำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำร
เงินรวมถึงกำรวดัมูลค่ำกำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 
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30.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในตลำดและจำก
กำรท่ีคู่สญัญำไม่ปฏิบติัตำมสญัญำบริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวดงัต่อไปน้ี 

30.3.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทักลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำก
ธนำคำรและเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกธนำคำรซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่มีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดโดยกลุ่มบริษทัมิไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้

30.3.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือและขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศณ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

สกลุเงนิ

เยน (ญ่ีปุ่ น) 2.97              3.18              2.97              -                

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 1.60              -                1.60              -                

ยโูร 0.25              -                -                -                

ลำ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

 

30.3.3 ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ำรค้ำ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยป้องกันควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้
สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและกำรก ำหนดวิธีกำรช ำระเงินจำกกำรขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงคำดวำ่
จะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเรียกช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

30.4 มูลค่ำยุตธิรรม 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีกำรใหสิ้นเช่ือระยะสั้น และหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงิน
กูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด จึงท ำให้รำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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31. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรม

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -                      143,645.56          -                      143,645.56          

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบั 2 

มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำร
ประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำ
แลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ และ เสน้อตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวำ่งปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

32. คดฟ้ีองร้อง 

บริษัท 

32.1 บริษทัและบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (กลุ่มบริษทั) 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรบริษทั) ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผิดสัญญำรับสภำพหน้ีในฐำนะจ ำเลยร่วม จ ำนวน
ทุนทรัพย ์66.54 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สตัยำบนัในกำรกระท ำของบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ใน
กำรขำยทรัพยสิ์นให้กบัลูกคำ้ โดยกำรท ำสัญญำเช่ำกำรเงินผ่ำนบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงให้บริษทั เดอะเครน 
เซอร์วิส จ ำกดั เขำ้ร่วมรับผิดชอบในกำรซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำเช่ำดงักล่ำว 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกัด ไดย้ื่นฟ้องด ำเนินคดีกบัเจำ้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจำกกำรช ำระมูลหน้ีท่ีสูง
เกินไป จ ำนวนทุนทรัพย ์49.60 ลำ้นบำท ทั้งน้ี ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำสัง่ใหร้วมพิจำรณำคดีทั้งสอง (ดูหมำยเหตุ 19) 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2552 ศำลชั้นตน้ และวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 ศำลอุทธรณ์ และวนัท่ี 7 สิงหำคม 2558 ศำลฏีกำไดมี้
ค ำพิพำกษำให้บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั และกลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัร่วมกนัจ่ำยช ำระหน้ี จ ำนวนเงิน 60.11 
ลำ้นบำท พร้อมเบ้ียปรับชดเชยควำมเสียหำยอตัรำร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มกรำคม 2550 จนกวำ่จะช ำระเสร็จ 

กลุ่มบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดถู้กกรมบงัคบัคดีอำยดัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน โดยในปี 2556 สถำบนักำรเงินได้
น ำส่งเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องขำ้งตน้ให้แก่กรมบงัคบัคดี รวมเป็นจ ำนวนเงิน 20.95 ลำ้นบำท 
และกรมบงัคบัคดีไดจ่้ำยเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องดงักล่ำวใหแ้ก่โจทก ์

ในระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ กรรมกำรบริษทัซ่ึงเป็นจ ำเลยร่วมในคดีดงักล่ำวไดถู้กเจำ้พนกังำนบงัคบัคดียึดท่ีดิน
ของกรรมกำรบริษทั โดยในระหวำ่งปี 2558 เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดข้ำยทอดตลำดท่ีดินดงักล่ำว เพ่ือน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำร
ประมูลไปจ่ำยใหแ้ก่โจทก ์ 
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กรรมกำรบริษทั (“ผูกู้”้) ไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมกบั บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั วงเงินกูย้ืมจ ำนวนเงิน 15 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุ 4) เพ่ือน ำเงินกูย้ืมดงักล่ำวไปวำงเป็นหลกัประกนัในกำรประมูลเพ่ือซ้ือท่ีดินดงักล่ำว ก ำหนดกำรช ำระคืนเงินกูย้ืม 
ดงัน้ี 

- ภำยใน 3 วนั กรณีท่ีงดขำยทอดตลำดหรือผูกู้ไ้ม่สำมำรถประมูลซ้ือได ้

- กรณีผูกู้ป้ระมูลซ้ือท่ีดินดงักล่ำวได ้ให้ถือวำ่ ผูกู้ไ้ดช้ ำระเงินกูเ้ม่ือกรมบงัคบัคดีไดจ่้ำยเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดไป
หกัช ำระหน้ีใหแ้ก่โจทก ์และไดท้ ำบญัชีแสดงรำยรับและรำยจ่ำยส่งใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหำยและค่ำเบ้ียปรับชดเชยควำมเสียหำยตำม
ค ำพิพำกษำของศำลภำยใตบ้ญัชี “ประมำณกำรหน้ีสิน” ทั้งจ ำนวนแลว้ (ดูหมำยเหตุ 19) 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัเดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงช ำระหน้ีและเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีกับ
เจำ้หน้ี ดงัน้ี 

- ตกลงช ำระหน้ีใหแ้ก่เจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท ภำยในเดือนตุลำคม 2558 

- กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัสละสิทธิในเงินมดัจ ำของบุคคลภำยนอกท่ีไดว้ำงไวเ้พ่ือเขำ้ร่วมประมูลซ้ือทรัพยสิ์นของ
กรรมกำรบริษทัจำกกำรขำยทอดตลำดใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 3 ลำ้นบำท 

- กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัสละสิทธิในเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดท่ีดินของกรรมกำรบริษทั จ ำนวนเงิน 3.24 
ลำ้นบำท ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจำ้หน้ี 

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ไดจ่้ำยช ำระเงินคืนกลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัตำมท่ีสถำบนั
กำรเงินไดน้ ำส่งเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องขำ้งตน้ใหแ้ก่กรมบงัคบัคดี 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลำคม 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ไดจ่้ำยช ำระเงินชดเชยส ำหรับท่ีดินของกรรมกำรบริษทัท่ีถูกขำย
ทอดตลำดรวมทั้งค่ำเสียโอกำสทำงธุรกิจให้กบักรรรมกำรบริษทั จ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2558 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ไดจ่้ำยช ำระเงินตำมค ำพิพำกษำศำลใหแ้ก่เจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 45 
ลำ้นบำท พร้อมทั้งกลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง (ดูหมำยเหตุ 19) และบนัทึกตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ
ลูกหน้ีตำมสัญญำซ้ือกลบัคืน (ดูหมำยเหตุ 8) 

บริษัทย่อย 

32.2 ในปี 2548 บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท์ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บหนงัสือจำกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยเ์รียกให้ช ำระค่ำเช่ำท่ีดิน 
จ ำนวนเงิน 13.60 ลำ้นบำท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญำเช่ำ บริษทัย่อยไดย้ื่นค ำร้องปฏิเสธว่ำไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญำตำมท่ีกล่ำวอำ้ง 
เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยท ำสัญญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในปี 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์จำกท่ีดิน
ดงักล่ำว และไดบ้นัทึกภำระหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 11.87 ลำ้นบำท ไวใ้นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม 
หำกบริษทัยอ่ยเกิดควำมเสียหำยข้ึนมำกกวำ่จ ำนวนเงินท่ีไดต้ั้งส ำรองเผื่อควำมเสียหำยดงักล่ำว กรรมกำรบริษทัยอ่ยจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้ งจ ำนวน ปัจจุบันนอกจำกหนังสือฉบับดังกล่ำวขำ้งตน้ บริษทัย่อยยงัไม่ไดรั้บกำรติดต่อจำกเจ้ำ
พนกังำนพิทกัษท์รัพยอี์ก 
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32.3 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยทุนทรัพย ์จ ำนวนเงินประมำณ 1.32 ลำ้นบำท 
ทั้งน้ี ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำใหบ้ริษทัยอ่ยช ำระเงิน และศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำใหย้กฟ้องโจทก ์

ปัจจุบนัคดีดงักล่ำวก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไม่ไดรั้บผลเสียหำยจำกคดี
ควำมดงักล่ำว 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2559 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินให้กบับริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง จ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท ก ำหนดช ำระ คืน
ในวนัท่ี 21 เมษำยน 2559  

34. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2559 
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