
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสาม

เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบ

ทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสาม

เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2559



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 



30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,356               10,534               5,324                 1,184                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 95,391               137,348             182,371             184,088             
เงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแกก่จิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 4 -                    -                    242,900             98,900               
สินคา้คงเหลือ 6 272,904             264,336             274,194             262,507             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 34,918               20,955               13,223               4,412                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 424,569             433,173             718,012             551,091             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 9 416                    411                    285                    281                    
ลูกหน้ีจากการขายผ่อนชาํระ 1,713                 -                    1,713                 -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 7 -                    -                    277,534             299,991             
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 1,743                 1,761                 -                    -                    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,392,570          2,264,521          677,207             727,973             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 69,344               88,589               7,244                 24,884               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,465,786          2,355,282          963,983             1,053,129          

รวมสินทรัพย์ 2,890,355          2,788,455          1,681,995          1,604,220          

สินทรัพย์

บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2         



30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
3

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 31,466               65,456               28,000               49,579               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 9 150,094             134,196             130,318             79,319               
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 383,565             355,871             62,113               76,425               
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 4 -                    -                    84,600               82,400               
เงินกูย้ืมระยะส้ันอ่ืน 13 199,452             -                    199,452             -                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                    286                    -                    -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,619               20,196               9,261                 10,749               
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 788,196             576,005             513,744             298,472             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 121,270             164,686             118,770             159,936             
หน้ีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 12 694,692             604,137             6,026                 15,160               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 76,317               52,739               36,239               27,205               
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 19,802               20,426               9,491                 9,878                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 11,457               11,847               2,311                 2,311                 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 923,538             853,835             172,837             214,490             
รวมหนีสิ้น 1,711,734          1,429,840          686,581             512,962             

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 696,426,133 หุน้
   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 696,426             696,426             696,426             696,426             

ทุนท่ีออก - หุน้สามญั 696,424,685 หุน้

   ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 696,425             696,425             696,425             696,425             
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 209,554             209,554             209,554             209,554             
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39,196               39,196               -                    -                    
กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 201,922             381,916             57,911               153,755             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,178,621          1,358,615          995,414             1,091,258          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,890,355          2,788,455          1,681,995          1,604,220          

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3         



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2559 2558 2559 2558
รายได้จากการขายและการให้บริการ 114,814             170,994             85,938              193,872             
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (133,784)           (168,894)           (95,940)             (190,658)           
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (18,970)             2,100                (10,002)             3,214                
รายไดอ่ื้น  2,830                1,931                9,002                5,921                
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (7,113)               (9,655)               (3,836)               (4,654)               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (33,722)             (42,405)             (37,532)             (26,721)             
ตน้ทุนทางการเงิน (17,642)             (15,811)             (5,746)               (5,944)               
ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้ (74,617)             (63,840)             (48,114)             (28,184)             
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (5,350)               11,869              (390)                  5,654                
ขาดทุนสําหรับงวด (79,967)             (51,971)             (48,504)             (22,530)             

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน:
รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (353)                  (562)                  (341)                  139                   

ภาษีเงินไดท่ี้เก ีย่วกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 70                     113                   68                     (28)                    

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ (283)                  (449)                  (273)                  111                   

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (80,250)             (52,420)             (48,777)             (22,419)             

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.115)               (0.075)               (0.070)               (0.032)               

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

บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4         



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้จากการขายและการให้บริการ 4, 15 511,486             704,182             282,576             657,423             
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 4 (491,304)           (553,763)           (282,790)           (601,356)           
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 20,182              150,419             (214)                  56,067              
รายไดอ่ื้น  4 9,817                4,763                27,655              14,401              
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 4 (27,113)             (32,482)             (13,974)             (16,087)             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (106,667)           (110,300)           (83,465)             (68,719)             
ตน้ทุนทางการเงิน 4 (53,528)             (47,324)             (16,928)             (19,148)             
ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้ (157,309)           (34,924)             (86,926)             (33,486)             
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 14 (23,407)             6,124                (9,011)               6,724                
ขาดทุนสําหรับงวด (180,716)           (28,800)             (95,937)             (26,762)             

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน:
รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 903                   (1,558)               116                   175                   

ภาษีเงินไดท่ี้เก ีย่วกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 14 (181)                  312                   (23)                    (35)                    

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ 722                   (1,246)               93                     140                   

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (179,994)           (30,046)             (95,844)             (26,622)             

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.259)               (0.041)               (0.138)               (0.038)               

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

บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5         



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 696,425               209,554             39,196                               31,524               381,916             1,358,615          
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสําหรับงวด -                       -                     -                                    -                     (180,716) (180,716)
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                     -                                    -                     722                    722                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 696,425               209,554             39,196                               31,524               201,922             1,178,621          

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 626,784               209,554             39,196                      31,524               505,958             1,413,016          
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสําหรับงวด -                       -                     -                                    -                     (28,800) (28,800)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                     -                                    -                     (1,246) (1,246)
เพิ่มทุนหุน้สามญั 69,641                 -                     -                                    -                     -                     69,641               
เงินปันผลจ่าย -                       -                     -                                    -                     (77,380) (77,380)

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

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

พนับาท
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6         



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่
ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 696,425               209,554               31,524                 153,755               1,091,258            
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสําหรับงวด -                       -                       -                       (95,937) (95,937)
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                       -                       93                        93                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 696,425               209,554               31,524                 57,911                 995,414               

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 626,784               209,554               31,524                 244,828               1,112,690            
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสําหรับงวด -                       -                       -                       (26,762) (26,762)
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                       -                       -                       140                      140                      
เพิ่มทุนหุน้สามญั 69,641                 -                       -                       -                       69,641                 
เงินปันผลจ่าย -                       -                       -                       (77,380) (77,380)

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

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7         



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้ (157,309)           (34,924)             (86,926)             (33,486)             
ปรับกระทบขาดทุนกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก
  (ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 214,786            196,142            43,053              57,903              
หน้ีสงสัยจะสูญ 19,521              9,212                2,509                940                   
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,943                -                    1,943                -                    
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                    -                    22,457              -                    
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 18                     4,330                -                    4,330                
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (237)                  (1,202)               (109)                  (1,202)               
ค่าปรับจากคดีความฟ้องร้อง -                    4,496                -                    -                    
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการปรับมูลค่าท่ียงัไม่เกดิข้ึน (2,000)               (212)                  (2,000)               (212)                  
ดอกเบ้ียรับ (246)                  (79)                    (10,967)             (2,059)               
ดอกเบ้ียจ่าย 53,528              47,324              16,928              19,148              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 1,597                1,556                709                   1,125                
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 131,601            226,643            (12,403)             46,487              

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,417              58,471              5,145                (17,757)             
สินคา้คงเหลือ (25,031)             (189,670)           (5,306)               70,044              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,963)             4,259                (8,810)               7,029                
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (5)                      93                     (4)                      (5)                      
ลูกหน้ีจากการขายผอ่นชาํระ (1,713)               -                    (1,713)               -                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 528                   (3,895)               39                     2,322                

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 54,408              3,121                53,664              8,397                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,421                (3,509)               (1,490)               1,008                
จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน (1,318)               (330)                  (979)                  (184)                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (389)                  211                   -                    106                   

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 169,956            95,394              28,143              117,447            

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2559

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8         



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2559 2558 2559 2558
รับดอกเบ้ีย 261                   76                     5,026                806                   
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 36,922              -                    19,734              -                    
จ่ายภาษีเงินได้ (18,500)             (28,879)             (2,134)               (4,440)               

   เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 188,639            66,591              50,769              113,813            
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกบุ่คคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                    (3,000)               (144,000)           (43,500)             
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,931)             (78,705)             (264)                  (8,831)               
เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 547                   9,000                279                   9,000                

   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (13,384)             (72,705)             (143,985)           (43,331)             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดล (33,990)             30,345              (21,579)             26,970              
เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                    -                    15,200              49,300              
จ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                    -                    (13,000)             (63,300)             
รับเงินจากเงินกูยื้มระยะสั้นอ่ืน 197,697            -                    197,697            -                    
เงินรับจากสัญญาขายและเช่ากลบัคืน 44,640              245,482            -                    -                    
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (276,287)           (186,863)           (24,645)             (34,610)             
จ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (43,416)             (39,246)             (41,166)             (36,996)             
จ่ายดอกเบ้ีย (53,077)             (46,590)             (15,151)             (18,527)             
จ่ายเงินปันผล -                    (7,739)               -                    (7,739)               

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (164,433)           (4,611)               97,356              (84,902)             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 10,822              (10,725)             4,140                (14,420)             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 10,534              17,278              1,184                15,106              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 21,356              6,553                5,324                686                   

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  
ในงวด 2559 บริษทัย่อยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่า ราคาทุน จาํนวนเงิน 311.45 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม โดยทาํสัญญาเช่าการเงิน1.

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2559

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9         
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บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)“บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2540และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai)”ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม2557 บริษทัไดย้า้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขา้ซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)” 

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล เพื่อให้
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ี
ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และประกอบดว้ย
งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ 2559 2558 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

30 กนัยายน

สัดส่วนเงินลงทุน

 

รายการบญัชีระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การเปล่ียนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี1มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) แนวปฏบัิติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่างงวด2559สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีใหใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินระหว่างกาล
ใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
บริษัทย่อย
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     26,646               17,236               
ดอกเบี้ยรับ -                     -                     2,239                 524                    
รายไดอ้ื่น -                     -                     3,561                 3,561                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     12,232               3,150                 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     1,718                 622                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     398                    397                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     -                     16                      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     14,584               291,825             
ดอกเบี้ยรับ -                     -                     8,534                 1,458                 
รายไดอ้ื่น -                     -                     3,150                 3,150                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     11,376               14,040               
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     1,183                 187                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     49                      64                      

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     2                        -                     
รายไดอ้ื่น -                     -                     450                    450                    
ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     479                    484                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     50,008               31,494               

รายไดอ้ื่น -                     -                     3,060                 3,150                 

ซ้ือสินคา้ -                     -                     15,208               16,424               

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     734                    1,258                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     2                        52                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     264                    259                    

ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     378                    1,076                 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษทั เครน แดง จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,003                 2,317                 175                    313                    

รายไดอ้ื่น 1                        46                      -                     -                     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 517                    4,454                 -                     -                     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 469                    208                    193                    21                      

รายไดอ้ื่น 85                      99                      -                     -                     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     17                      -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     396                    -                     372                    

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 55                      2,736                 43                      2,736                 

แลกเปลี่ยนที่ดิน -                     7,798                 -                     7,798                 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน (ผู้ถือหุ้น)

ขายท่ีดิน -                     9,000                 -                     9,000                 

ค่าเช่าที่ดิน 105                    -                     -                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,171               39,449               34,996               39,213               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 490                    1,071                 490                    1,071                 

รวม 35,661               40,520               35,486               40,284               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่มีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     1,832                  592                     

เงินมดัจาํรับ -                     -                     96                       96                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     7,043                  2,326                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     274                     199                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     1,600                  153                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                     -                     -                     16                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 7) -                     -                     277,534              299,991              

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษทั เครน แดง จาํกดั

รายไดค้า้งรับ 96                       -                     -                     -                     

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,200                  1,200                  -                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                       -                       49,160                  52,428                  

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                       -                       94,385                  82,994                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                       -                       74                        221                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                       -                       15,099                  11,906                  

บริษทั เครน แดง จาํกดั 844                      253                      16                        227                      

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั 88                        269                      13                        84                        

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั 20                        -                       20                        -                       

รวม 952                      522                      158,767                147,860                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                     -                     3,250                 695                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                     -                     10,779               4,845                 

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                     -                     -                     32                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                     -                     265                    223                    

บริษทั เครน แดง จาํกดั 237                    104                    12                      -                     

รวม 237                    104                    14,306               5,795                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 41,900                  28,400                  
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 201,000                70,500                  
รวม 242,900                98,900                  

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั และบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิด
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) 
และไม่มีหลกัประกนั 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ยอดยกมา -                        -                        98,900                  22,000                  

เพ่ิมข้ึน -                        11,000                  167,000                75,500                  

ลดลง -                        (8,000)                   (23,000)                 (32,000)                 
ยอดคงเหลือ -                        3,000                    242,900                65,500                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วข้องกัน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั 46,600                 46,400                 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 38,000                 36,000                 
รวม 84,600                 82,400                 

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั โดยการออกตัว๋สัญญาใช้
เงินระยะสั้น อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 

2559 2558

ยอดยกมา 82,400                  158,050                

เพ่ิมข้ึน 15,200                  49,300                  

ลดลง (13,000)                 (63,300)                 
ยอดคงเหลือ 84,600                  144,050                

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การคํา้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

บริษทั 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อยในนามบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 1,003.11 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 16) 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 38 ลา้นบาท 
(ดูหมายเหตุ 16) 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้ค ํ้ าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าตามบญัชี
คงเหลือ จาํนวนเงิน 138.63 ลา้นบาท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง
บริษทั เครน แดง จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้

เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้

เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้

เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  

หลักเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา
มูลค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า และสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่าการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่าการใหบ้ริการซ่อมแซม ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าท่ีดิน ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา
ดอกเบ้ียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการคา้ 147,250               159,544               177,270               182,481               

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (62,843)               (44,031)               (3,905)                 (1,396)                 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 84,407                 115,513               173,365               181,085               

ลูกหน้ีอื่น

     รายไดค้า้งรับ 9,630                   20,913                 8,875                   2,934                   

     เงินทดรองจ่าย 666                      878                      50                       55                       

     อื่น ๆ 1,585                   944                      466                      399                      

รวม 11,881                 22,735                 9,391                   3,388                   

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (897)                    (900)                    (385)                    (385)                    

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 10,984                 21,835                 9,006                   3,003                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 95,391                 137,348               182,371               184,088               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระ
ไดด้งัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 32,115                 38,425                 2,785                   1,301                   

เกินกาํหนดชาํระ
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 43,624                 62,393                 8,267                   17,592                 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 19,288                 13,096                 1,853                   7,169                   

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 13,119                 14,096                 2,494                   3,879                   

มากกว่า 12 เดือน 38,152                 31,012                 3,104                   4,680                   

รวม 146,298               159,022               18,503                 34,621                 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 176                      131                      4,950                   3,657                   

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 523                      391                      20,253                 22,137                 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 253                      -                      13,922                 12,536                 

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      15,574                 42,866                 

มากกว่า 12 เดือน -                      -                      104,068               66,664                 

รวม 952                      522                      158,767               147,860               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

ยอดยกมา 44,931                            1,781                              

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 19,521                            2,509                              

หัก ตดัจําหน่ายหน้ีสูญ (712)                                -                                  

ยอดคงเหลือ 63,740                            4,290                              

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

รถเครน 137,971                168,526                139,158                169,714                

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

รถขดุ/รถตกั 83,927                  44,200                  83,927                  44,200                  

อะไหล่และอุปกรณ์ 17,913                  16,904                  18,016                  17,006                  

งานระหว่างทาํ 17,749                  17,419                  17,749                  14,300                  

รวม 278,640                268,129                279,930                266,300                

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (5,736)                  (3,793)                  (5,736)                  (3,793)                  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 272,904                264,336                274,194                262,507                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

งบการเงินรวมและ

ยอดยกมา 3,793                                      
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,943                                      
ยอดคงเหลือ 5,736                                      

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 100                100                25,000          25,000          24,999          24,999          (22,457)         -                2,542            24,999          
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100                100                150,000        150,000        149,999        149,999        -                -                149,999        149,999        
บริษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ิฟท ์จาํกดั 100                100                25,000          25,000          25,000          25,000          -                -                25,000          25,000          
บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 100                100                100,000        100,000        99,993          99,993          -                -                99,993          99,993          
รวม 299,991        299,991        (22,457)         -                277,534        299,991        

ราคาทุนทุนชาํระแลว้สดัส่วนเงินลงทุน (%) ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ
พนับาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2559 มีมติให้ปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยจาํแนกตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ และมีมติให้พิจารณาควบรวมกิจการ
ระหวา่งบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั และบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 
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สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

ยอดยกมา -                                   

บวก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 22,457                             

ยอดคงเหลือ 22,457                             
 

บริษทัไดพิ้จารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย โดยพิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีสุทธิในงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

8. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,264,521                           727,973                              

ซ้ือ / โอนเขา้ - ราคาทุน 360,633                              779                                    

จาํหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (17,816)                              (8,492)                                

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (214,768)                            (43,053)                              
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 2,392,570                           677,207                              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เจา้หน้ีการคา้ 121,849              80,042                122,959              69,079                

เจา้หน้ีอื่น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,657                12,388                6,279                  6,680                  

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 2,829                  35,324                551                     2,929                  

อื่น ๆ 5,759                  6,442                  529                     631                     

รวม 28,245                54,154                7,359                  10,240                

รวมทั้งหมด 150,094              134,196              130,318              79,319                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

10. หนีสิ้นส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 11 57,888                57,888                54,888                54,888                
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12 325,677              297,983              7,225                  21,537                
รวม 383,565              355,871              62,113                76,425                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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11. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 179,158                222,574                173,658                214,824                

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (57,888)                (57,888)                (54,888)                (54,888)                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 121,270                164,686                118,770                159,936                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ยอดยกมา 222,574                280,462                214,824                269,712                

เพิ่มข้ึน -                       -                       -                       -                       

ลดลง (43,416)                (39,246)                (41,166)                (36,996)                
ยอดคงเหลือ 179,158                241,216                173,658                232,716                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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12. หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

หนี้สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ํ่า

สญัญาเช่าการเงิน

1 313,518              36,953                 350,471              4,310                 267                      4,577                 286,447              36,517                 322,964              16,005                642                      16,647                

2 - 5 655,757              40,317                 696,074              3,437                 105                      3,542                 566,643              37,759                 604,402              5,571                  210                      5,781                  

969,275              77,270                 1,046,545           7,747                 372                      8,119                 853,090              74,276                 927,366              21,576                852                      22,428                

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 12,159                1,933                   14,092                2,915                 293                      3,208                 11,536                2,162                   13,698                5,532                  883                      6,415                  

2 - 5 38,935                2,782                   41,717                2,589                 84                        2,673                 37,494                3,062                   40,556                9,589                  569                      10,158                

51,094                4,715                   55,809                5,504                 377                      5,881                 49,030                5,224                   54,254                15,121                1,452                   16,573                

รวม

1 325,677              38,886                 364,563              7,225                 560                      7,785                 297,983              38,679                 336,662              21,537                1,525                   23,062                

2 - 5 694,692              43,099                 737,791              6,026                 189                      6,215                 604,137              40,821                 644,958              15,160                779                      15,939                

1,020,369           81,985                 1,102,354           13,251               749                      14,000               902,120              79,500                 981,620              36,697                2,304                   39,001                

2558

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ประกอบดว้ย 

พนับาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงินตน้ 200,000                                  

หัก ดอกเบี้ยรอตดับญัชี (548)

สุทธิ 199,452                                  
 

ในระหว่างงวด 2559 บริษทัได้กู ้ยืมระยะสั้ นโดยการออกตั๋วแลกเงินกาํหนดระยะเวลา อายุ 3 เดือน ให้กับบริษทัหลักทรัพย ์
จาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคร้ังหลงัสุดในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ต่อมาบริษทัไดข้อ
ขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าว โดยออกตัว๋แลกเงินใหม่ 2 ฉบบั ๆ ละ 100 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อ
ปี ครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 และวนัท่ี 27 ตุลาคม 2559 

การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ยอดยกมา -                                          

เพิ่มขึ้น 200,000                                  

ลดลง -                                          

ยอดคงเหลือ 200,000                                  
 

14. ภาษเีงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ดว้ยประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทั
อาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษีเงิน
ไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 
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รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
สาํหรับงวดปัจจุบนั (10)                     (4,136)                -                     -                     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (23,397)              10,260               (9,011)                6,724                 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (23,407)              6,124                 (9,011)                6,724                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

พนับาท

2559 2558 2559 2558

ประมาณการหน้ีสิน (181) 312 (23) (35)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

15. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพยีงส่วนงานเดียวโดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 174,747                  298,254                  231,867                  577,894                  

รายไดจ้ากการให้บริการ 336,739                  405,928                  50,709                    79,529                    

รวม 511,486                  704,182                  282,576                  657,423                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

พนับาท
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ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย จาํนวนเงิน 65 ลา้นบาท ซ่ึง
มาจากส่วนงานใหบ้ริการ 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษทั 

16.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

16.1.1 สญัญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.53 ลา้นบาท 

16.1.2 สญัญาเช่าท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง อตัราคา่เช่าเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 

16.1.3 สญัญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงานและค่าบริการอ่ืนจาํนวนเงิน 3.60 ลา้นบาท 

16.1.4 สญัญาซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 0.05 ลา้นบาทดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

16.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท 

16.3 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดใชแ้ลว้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ จาํนวนเงิน 0.06 ลา้นยโูร 

16.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัย่อยและการคํ้าประกนัวงเงินการให้
ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษทัย่อย 

16.5 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

16.5.1 สัญญาเช่าที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกบับริษทั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.17 ลา้นบาท และบริษทัอื่น อตัราค่าเช่า
เดือนละ 0.14 ลา้นบาท 

16.5.2 สญัญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราคา่บริการเดือนละ 0.95 ลา้นบาท 

16.5.3 สญัญาวา่จา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.49 ลา้นบาท 

16.5.4 สญัญาซ้ืออุปกรณ์จาํนวนเงิน 39.60 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นยโูร 

16.6 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 2.82 ลา้นบาท 
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16.7 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดัมีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฐานผดิสัญญา และถูกเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์
เรียกชาํระค่าเช่าท่ีดินจาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 14.92 ลา้นบาท 

17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัระดมทุนโดยการออกตัว๋แลกเงิน จาํนวนเงินไม่
เกิน 200 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 6.0 ต่อปี กาํหนดระยะเวลาอายตุัว๋แลกเงิน 90 วนั 

18. การอนุมตัิงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
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