รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และ
ของเฉพาะบริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้า เห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ
บริ ษ ทั ชู ไ ก จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษ ัท ชู ไ ก จํากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และผลการ
ดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญ ที่ สุดตามดุ ลยพินิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้

การรับรู้รายได้
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 25 เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและรายละเอียดของรายได้ โดยรายได้จากการ
ให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั มีรายการจํานวนมาก และมีนัยสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทําให้กลุ่มบริ ษทั อาจมี
ความเสี่ ยงจากการรับรู ้รายได้ไม่ถูกต้อง
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั รวมถึง
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการออกแบบและความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของวงจรดังกล่าว เพื่อกําหนดจํานวนตัวอย่างที่ตอ้ งทํา
การตรวจสอบเนื้ อหาสาระ โดยตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้ และเอกสารยืนยันการให้บริ การจากผูร้ ับบริ การ และทดสอบการตัดยอดการ
รับรู ้รายได้จากการให้บริ การ การทดสอบการควบคุมภายในและการตรวจสอบเนื้ อหาสาระดังกล่าวให้หลักฐานการตรวจสอบว่าการ
รับรู ้รายได้จากการให้บริ การ ได้ถูกบันทึกอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามรอบระยะเวลาบัญชี
สินค้าคงเหลือและเครื่ องจักรให้ เช่ า
ตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 7 และข้อ 10 เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และรายละเอียดของสิ นค้าคงเหลือและ
เครื่ องจักรให้เช่ า เนื่ องจากยอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์ดังกล่าวมี นัยสําคัญต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ โดยสิ นค้า
คงเหลือและเครื่ องจักรให้เช่าของกลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถขุด/รถตัก และมีราคาสู ง
อีกทั้ง อุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว เป็ นเหตุให้รายได้จากการขายและการให้บริ การลดลงอย่างเป็ น
นัยสําคัญ ดังนั้น จึงมีความเสี่ ยงที่กลุ่มบริ ษทั อาจแสดงมูลค่าตามบัญชีของสิ นค้าคงเหลือและเครื่ องจักรให้เช่าสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิที่คาดว่า
จะได้รับคืน
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือและเครื่ องจักรให้เช่า เข้า
ร่ วมสังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่ มทดสอบสภาพของสิ นค้าคงเหลือและเครื่ องจักรให้เช่า สอบถามผูบ้ ริ หารเพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
เข้าใจในนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ในการประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ และมูลค่าที่จะได้รับคืนของเครื่ องจักรให้เช่ า
รวมถึงสุ่ มทดสอบมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนกับเอกสารราคาขายและราคาตลาดตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี นั้นจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่ านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ป ราศจากการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ไม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนื่ อง
ต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุป ระสงค์เพื่อ ให้ได้ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มี
อยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่ ามี ส าระสํ าคัญ เมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้อ ย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ ได้รั บ สรุ ป ว่ามี ความไม่ แน่ น อนที่ มี สาระสําคัญ ที่ เกี่ ยวกับ เหตุ การณ์ ห รื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ด ข้อสงสั ยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่
มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ การณ์หรื อสถานการณ์ ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิ จ
ภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดู แล และการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับ ดู แลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า

4

ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

(นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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บริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3
5
4, 6
4
7

4, 8
9
4, 10

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

5,331,141.87
102,416,901.08
217,633,906.99
32,277,341.46
357,659,291.40

10,534,468.67
137,347,520.73
264,336,181.51
20,955,027.15
433,173,198.06

773,821.47
214,669,886.37
268,687,121.97
218,923,478.59
1,967,798.70
705,022,107.10

1,183,661.85
184,088,058.16
98,900,000.00
262,507,416.30
4,412,066.63
551,091,202.94

47,843,120.85
2,402,880,821.40
76,817,299.95
2,527,541,242.20
2,885,200,533.60

411,119.92
1,760,606.42
2,264,521,045.02
88,588,592.99
2,355,281,364.35
2,788,454,562.41

274,992,130.00
46,106,677.63
633,352,868.22
10,573,208.35
965,024,884.20
1,670,046,991.30

280,766.24
299,991,430.00
727,972,810.50
24,884,207.81
1,053,129,214.55
1,604,220,417.49
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บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 696,426,133 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออก - หุ้นสามัญ 696,424,685 หุ้น
ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
3

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

11
4, 12
13
4
14

81,490,842.53
225,078,044.60
382,440,914.19
199,475,744.73
26,550,327.02
915,035,873.07

65,456,007.19
134,195,646.61
355,871,390.04
285,996.79
20,196,086.77
576,005,127.40

71,533,879.71
153,580,396.88
61,878,722.56
62,000,000.00
199,475,744.73
11,014,140.45
559,482,884.33

49,579,273.53
79,319,353.77
76,425,374.11
82,400,000.00
10,749,299.66
298,473,301.07

15
16
17
18

106,798,000.00
664,143,712.32
88,660,169.22
18,387,681.81
11,331,029.01
889,320,592.36
1,804,356,465.43

164,686,000.00
604,136,885.03
52,738,547.41
20,426,439.10
11,846,441.01
853,834,312.55
1,429,839,439.95

105,048,000.00
4,341,687.21
36,568,321.97
9,215,507.79
2,308,344.10
157,481,861.07
716,964,745.40

159,936,000.00
15,159,947.19
27,205,479.16
9,877,986.84
2,310,119.10
214,489,532.29
512,962,833.36

696,426,133.00

696,426,133.00

696,426,133.00

696,426,133.00

696,424,685.00
209,553,500.00
39,195,609.23

696,424,685.00
209,553,500.00
39,195,609.23

696,424,685.00
209,553,500.00
-

696,424,685.00
209,553,500.00
-

31,524,151.37
104,146,122.57
1,080,844,068.17
2,885,200,533.60

31,524,151.37
381,917,176.86
1,358,615,122.46
2,788,454,562.41

31,524,151.37
15,579,909.53
953,082,245.90
1,670,046,991.30

31,524,151.37
153,755,247.76
1,091,257,584.13
1,604,220,417.49

19

21
2
22
19
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บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม

รายได้ จ ากการขายและการให้ บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับปี

หมายเหตุ
3, 4
25
23

23
23
23
24

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ อื่น:
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ เข้าไปไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกีย่ วกับกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
24
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ อื่นสําหรับปี - สุ ทธิจ ากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสําหรับปี
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

650,344,725.67
(669,750,154.39)
(19,405,428.72)
9,582,541.08
(33,279,933.67)
(131,149,010.26)
(70,549,523.57)
(244,801,355.14)
(35,331,237.28)
(280,132,592.42)

864,083,549.92
(701,532,677.91)
162,550,872.01
38,077,746.21
(38,205,006.95)
(141,071,085.51)
(62,995,618.62)
(41,643,092.86)
(3,550,291.62)
(45,193,384.48)

430,018,084.26
(437,009,562.82)
(6,991,478.56)
34,025,015.96
(17,244,191.78)
(116,698,013.64)
(22,557,349.94)
(129,466,017.96)
(9,232,138.30)
(138,698,156.26)

883,009,534.65
(791,910,334.32)
91,099,200.33
19,626,131.88
(19,285,952.35)
(83,841,653.16)
(23,852,755.30)
(16,255,028.60)
2,492,026.62
(13,763,001.98)

2,951,922.66

(1,834,490.10)

653,522.54

88,237.58

(590,384.53)
2,361,538.13
(277,771,054.29)

366,898.01
(1,467,592.09)
(46,660,976.57)

(130,704.51)
522,818.03
(138,175,338.23)

(17,647.52)
70,590.06
(13,692,411.92)

(0.402)

(0.065)

(0.199)

(0.020)

696,424,685

696,424,685

696,424,685

696,424,685

3

8

บริษัท ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม
ก ําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิจ
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
626,783,520.00
209,553,500.00
39,195,609.23
31,524,151.37
505,958,762.27

รวม
1,413,015,542.87

19
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

69,641,165.00
696,424,685.00

209,553,500.00

39,195,609.23

31,524,151.37

(45,193,384.48)
(1,467,592.09)
(77,380,608.84)
381,917,176.86

(45,193,384.48)
(1,467,592.09)
69,641,165.00
(77,380,608.84)
1,358,615,122.46

696,424,685.00

209,553,500.00

39,195,609.23

31,524,151.37

(280,132,592.42)
2,361,538.13
104,146,122.57

(280,132,592.42)
2,361,538.13
1,080,844,068.17

9

บริษัท ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19
19

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
626,783,520.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก ําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
244,828,268.52
209,553,500.00
31,524,151.37

รวม
1,112,689,439.89

69,641,165.00
696,424,685.00

209,553,500.00

31,524,151.37

(13,763,001.98)
70,590.06
(77,380,608.84)
153,755,247.76

(13,763,001.98)
70,590.06
69,641,165.00
(77,380,608.84)
1,091,257,584.13

696,424,685.00

209,553,500.00

31,524,151.37

(138,698,156.26)
522,818.03
15,579,909.53

(138,698,156.26)
522,818.03
953,082,245.90

10

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจ กรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก
(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
กลับรายการค่าปรับจากคดีความฟ้องร้อง
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลค่าที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(244,801,355.14)

(41,643,092.86)

(129,466,017.96)

(16,255,028.60)

288,042,050.94
15,123,869.91
1,041,230.29
241,549.60
(895,230.44)
1,195,698.82
(608,178.99)
70,549,523.57
2,240,286.77

266,451,237.18
18,575,405.34
1,981,832.79
4,414,322.96
(1,265,875.28)
(31,850,121.89)
282,342.09
(128,524.71)
62,995,618.62
2,949,770.71

55,890,906.29
14,557,050.57
1,041,230.29
24,999,300.00
47,252.61
(184,161.64)
1,412,454.82
(15,836,113.49)
22,557,349.94
970,493.65

73,204,812.75
1,273,272.08
1,981,832.79
4,414,321.96
(1,265,875.28)
569,239.77
(3,651,138.29)
23,852,755.30
1,980,716.01

132,129,445.33

282,762,914.95

(24,010,254.92)

86,104,908.49

19,816,433.90
(31,088,446.52)
(11,395,472.80)
411,119.92
(1,370,203.59)

48,746,329.11
(200,388,963.39)
3,544,584.46
93,138.79
(5,102,307.73)

(24,782,375.34)
35,596,174.60
2,506,227.56
280,766.24
(1,827,155.15)

(20,089,069.43)
169,422,039.14
4,413,783.68
(5,049.75)
2,369,149.76

79,140,787.64
6,354,240.25
(1,327,121.40)
(515,412.00)
192,155,370.73

36,400,966.24
(57,000,000.00)
(2,824,185.37)
(482,476.40)
(712,169.33)
105,037,831.33

74,017,404.20
264,840.79
(979,450.16)
(1,775.00)
61,064,402.82

48,908,385.35
288,960.00
(33,807.90)
105,229.00
291,484,528.34

11

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท

รับดอกเบี้ย
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจ กรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจ กรรมลงทุน
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกันเพิ่มขึ้น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจ กรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจ กรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
รับเงินจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
เงินรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
จ่ายชําระหนี้สินภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจ กรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
623,402.33
126,246.59
36,921,524.02
(23,564,144.07)
(32,887,792.04)
206,136,153.01
72,276,285.88

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
7,892,488.08
854,716.39
19,734,345.92
(3,053,132.33)
(4,982,609.28)
85,638,104.49
287,356,635.45

(30,739,706.44)
1,834,600.18
(28,905,106.26)

(85,385,148.20)
9,607,476.64
(75,777,671.56)

(182,200,000.00)
(1,464,106.22)
652,347.45
(183,011,758.77)

(76,900,000.00)
(9,417,511.78)
9,607,476.64
(76,710,035.14)

16,096,038.54
197,781,059.08
94,690,000.00
(363,274,849.15)
(57,888,000.00)
(69,838,621.80)
(0.22)
(182,434,373.55)
(5,203,326.80)
10,534,468.67
5,331,141.87

(2,700,160.75)
392,452,400.00
(263,707,929.01)
(57,888,000.00)
(63,658,744.38)
(7,739,379.74)
(3,241,813.88)
(6,743,199.56)
17,277,668.23
10,534,468.67

22,015,809.38
15,600,000.00
(36,000,000.00)
197,781,059.08
(26,564,161.53)
(54,888,000.00)
(20,980,892.81)
(0.22)
96,963,813.90
(409,840.38)
1,183,661.85
773,821.47

(15,722,191.95)
58,350,000.00
(134,000,000.00)
(46,023,155.70)
(54,888,000.00)
(24,546,429.11)
(7,739,379.74)
(224,569,156.50)
(13,922,556.19)
15,106,218.04
1,183,661.85

รายละเอียดเพิม่ เติมทีไ่ ม่ เป็ นตัวเงิน
ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า ราคาทุน จํานวนเงิน 311.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวม โดยทําสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) “บริ ษ ทั ” ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุคคลที่ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และได้แปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหน่าย บริ การซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตัก และรถขนส่ง
เมื่ อวันที่ 29 มกราคม 2551 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรั พย์เอ็ม เอ ไอ (mai)”
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ได้ยา้ ยหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั เข้าซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(SET)”
บริ ษทั มีสาํ นักงานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 42/62 หมู่ 14 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของ
ประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัด ทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติ ฐานมาจากประสบการณ์ ในอดี ต และปั จจัยต่าง ๆ ที่ ผูบ้ ริ หารมี ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุส มผลภายใต้
สภาวการณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนําไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการกําหนดจํานวนสิ นทรั พย์และ
หนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติ ฐานต่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึก
ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
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เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังนี้
สัดส่ วนเงินลงทุน
บริ ษทั ย่อย

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

2559

2558

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ประเทศไทย

จําหน่ายและให้บริ การเช่ารถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด

ประเทศไทย

จําหน่ายและให้บริ การเช่ารถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด

ประเทศไทย

จําหน่ายและให้บริ การเช่ารถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด

ประเทศไทย

จําหน่ายและให้บริ การเช่ารถเครน

100%

100%

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสาระสําคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่คล้ายคลึงกัน
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หาก
บริ ษทั มี สิทธิ ได้รับหรื อมี ส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุดลง
ส่ วนเกิ นทุนจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน เป็ นผลต่ างระหว่างราคาสุ ทธิ ตามบัญชี ของเงินลงทุ นที่ ได้รับมากับ
ต้นทุนการซื้ อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่ งการลงทุนดังกล่าวเป็ นการ
รวมกิจการที่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมและผูบ้ ริ หารชุดเดียวกัน โดยส่ วนเกินดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ออกและปรั บปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชี สําหรับเงินอุดหนุ นจากรั ฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)

การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เงิ น เฟ้ อ
รุ นแรง
กําไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)

ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินรวม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)

การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล - กรณี ที่ ไม่ มี ค วามเกี่ ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษี เงิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมิ น เนื้ อหาสั ญ ญาเช่ า ที่ ท ํ า ขึ้ นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2558)

การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

เรื่ อง

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุ นการเปิ ดหน้าดิ นในช่ วงการผลิ ตสําหรั บเหมื องผิว
ดิน
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและการรับรู ้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื่ องมือทางการเงินเป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้
มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั

17

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุ งใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี 2559 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญ ชี สําหรั บ เงิน อุด หนุ น จากรั ฐบาลและการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)

กําไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ที่ อ าจ
เกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)

การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทาง
การเงิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)

ส่วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินรวม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง

การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งอย่ าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2559)

การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ นที่ เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การบู รณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2559)

สิ ท ธิ ในส่ ว นได้เสี ยจากกองทุ น การรื้ อถอน การบู รณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรั บ ปรุ ง ย้อ นหลัง ภายใต้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิ สัมพัน ธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรั บมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
เรื่ อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2559)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกล่าว
3.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
เกณฑ์ การวัดค่ าในการจัดทํางบการเงิน
นอกจากที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการจัดทํา
งบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ หรื อภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่ วนลดการค้า
รายได้จากการให้บริ การเช่าและขนส่งรับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไปให้กบั ผู ้
ซื้ อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญ
ในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้า ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ
หรื อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
สัญญาเช่าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม
สัญญาเช่ าจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่ าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่ าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อม
ใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วน
ต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ ืม
นั้น
ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พที่เป็ นแผนจ่ายสมทบที่กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสิ นทรัพย์ของ
กองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั กองทุนสํารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและกลุ่ม
บริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและภาระหนี้ สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน
โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลาทํางานถึง
ปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลด
ใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ในอดีต
ของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ ผลประโยชน์ได้มี
การจ่ายจริ ง
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจํานวน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็ นหนี้ สินและค่าใช้จ่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ยกเลิกการจ้างพนักงานหรื อกลุ่มของพนักงาน
ก่อนวันเกษียณตามปกติ
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัด
มู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติ ธรรม ยกเว้น ในกรณี ที่ไม่ มีต ลาดที่ มีส ภาพคล่ องสําหรั บ สิ น ทรั พย์หรื อหนี้ สิน ที่ มี ลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริ ษทั ประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้
อัตราภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามี ผลบังคับ ใช้ ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรั บปรุ งทางภาษี ที่เกี่ ยวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่ างชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้นระหว่างมู ลค่าตามบัญชี และมู ลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมาย
ภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐานและอาจเกี่ ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษี
เงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะ
จ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้ สินในเวลา
เดียวกัน
สิ นทรั พ ย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษี ในอนาคตจะมี จาํ นวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เงินฝากธนาคารที่มีกาํ หนด
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรั บผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้างและภาวะเศรษฐกิ จที่ เป็ นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ดังนั้น
การปรับปรุ งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญอาจมีข้ ึนได้ในอนาคต
สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
สิ นค้าคงเหลือประเภทอะไหล่และอุปกรณ์แสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ส่ วนสิ นค้าคงเหลืออื่นแสดงในราคาทุน
ตามวิธีราคาเจาะจง
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี
ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงสําหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและค้างนาน
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่ ที่ดิน และอาคารที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้ง
สองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคาร แสดงในราคาทุน หักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคาร 30 ปี
ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่สําคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการ
ปรับปรุ งนั้นจะทําให้กลุ่มบริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชี สิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุ งหลักจะตัด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงทีด่ ิน

จํานวนปี
5 และ 30

อาคาร

3 และ 30

เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เ ช่า

5, 7 และ 15

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

5

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน

5

ยานพาหนะ

5

ค่าเสื่ อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนิ นงานและไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินบางส่ วน และ
งานระหว่างก่อสร้างและสิ นทรัพย์ระหว่างทาง
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่างปี บัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่
สําคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ การปรับปรุ งนั้นจะทําให้กลุ่มบริ ษทั ได้
ประโยชน์กลับคืนมาเกิ นกว่ารอบระยะเวลาบัญชี สิ นทรั พย์ที่ได้มาจากการปรั บปรุ งหลักจะตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหน่ายกําหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวมไว้อยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เช่าและขาย ดังนั้น หากยังไม่มีการขายจะนําสิ นทรัพย์ออกไปให้บริ การโดย
บัน ทึ ก ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ น ภายใต้บัญ ชี “ที่ ดิ น อาคารและอุป กรณ์ ” และคิ ด ค่ าเสื่ อมราคาตามอายุก ารให้ป ระโยชน์
โดยประมาณข้างต้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จภายใต้บญ
ั ชี “ต้นทุนขายและการให้บริ การ” จนกระทัง่ เมื่อมีการขายจะหยุดคิดค่า
เสื่ อมราคาและจัดประเภทบัญชีไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ พร้อมทั้งรับรู ้ตน้ ทุนขายด้วยมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี (ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสม) ณ วันที่ขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดบัญชีที่เกิดรายการขายนั้น
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สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่ าที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่าสิ นทรัพย์
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ท่ีเช่า หรื ออายุของสัญญาเช่ า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
ภายใต้สัญญาเช่าการเงินได้กาํ หนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเมื่อครบกําหนดตามมูลค่าหรื อ
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน ดังนั้นหากกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายเลือกซื้อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายซื้อรวมไว้ในหนี้สิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สู งกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืนขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์หมายถึ งมู ลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของสิ นทรั พย์ หรื อมู ลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรั พย์ แล้วแต่ มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พ ย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รับใน
อนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์สาํ หรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น ให้
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่ อม
ราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรื อภาระ
ผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระ
ภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ น
นัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ซึ่ งการใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญมีดงั นี้
ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าประมาณการหนี้ สินที่บนั ทึกไว้เพียงพอกับความเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราตามสัญญา
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงั ไม่ครบกําหนด
คํานวณโดยปรับสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานจากอัตราตามสัญญาเป็ นราคา
ตลาดของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อื่นหรื อเจ้าหนี้อื่นจากสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผลจ่ายและเงินปั นผลจ่ายระหว่างกาลบันทึ กในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ ึ งที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
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ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปี ส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างปี
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
ขาดทุนสําหรับปี (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(45,193,384.48)

(13,763,001.98)

626,783,520

626,783,520

69,641,165

69,641,165

696,424,685

696,424,685

(0.065)

(0.020)

หุ้นสามัญ ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนัก (หุ้น)
หุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ออกหุน้ ปันผล
หุน้ สามัญตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

4.

รายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งบุคคลหรื อกิจการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นและ/
หรื อมี กรรมการร่ วมกัน รายการระหว่างกันกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสาระสําคัญที่ รวมไว้ในงบการเงิ นใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการบัญชี และรายการค้าที่ มีสาระสําคัญกับ บุคคลหรื อ กิจการที่เกี่ย วข้องกัน สํา หรับ ปี สิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ
2558 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2559
บริษัทย่อย
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

-

-

28,196,009.36
3,018,193.61
4,748,400.00
12,387,049.00
2,112,922.99
494,868.02
-

21,782,753.39
937,731.50
4,748,400.00
3,150,000.00
933,086.48
644,816.22
15,775.65
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บาท
งบการเงินรวม
2559
บริษัทย่อย
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

-

-

17,070,260.19
12,523,399.61
4,200,000.00
14,724,000.00
1,379,641.66
48,800.00

421,286,043.07
2,588,065.04
4,200,000.00
18,005,000.00
1,412,456.52
84,387.25

-

-

62,220.00
600,000.00
640,825.36

600,000.00
680,000.00
30,000.00
643,891.09

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

-

-

141,367,985.23

69,074,238.51

รายได้อื่น

-

-

4,020,000.00

4,200,000.00

ซื้ อสิ นค้า

-

-

15,216,000.00

30,800,000.00

ต้นทุนขายและการให้บริ การ

-

-

962,740.67

1,540,506.45

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ

-

-

1,688.05

53,046.87

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

-

367,142.41

332,937.51

ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

475,071.90

1,259,000.93

185,318.25

601,677.52

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั เครน แดง จํากัด
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

2,335,953.04

2,696,261.08

590.70

45,789.45

-

-

599,800.00

4,650,442.58

-

-
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บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

678,309.00

585,027.41

401,349.00

151,650.00

84,648.06

139,676.20

-

-

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จํากัด
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

-

1,770.00

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ

-

431,766.00

-

372,300.00

บริ ษทั เดอะฟาร์ มวัลเล่ย ์ จํากัด
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

55,110.00

แลกเปลี่ยนที่ดิน

2,817,075.00

43,110.00

2,817,075.00

-

7,798,436.00

-

7,798,436.00

-

9,000,000.00

-

9,000,000.00

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (ผู้ถือหุ้น)
ขายที่ดิน
ค่าเช่าที่ดิน

195,000.00

-

-

-

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น

45,571,738.44

46,677,737.25

45,335,960.87

46,368,369.44

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2,023,379.68
47,595,118.12

130,462.62
46,808,199.87

2,023,379.68
47,359,340.55

130,462.62
46,498,832.06

ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่
รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย
กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวนเงิน 2.65 ล้านบาท และ 2.30 ล้าน
บาท ตามลําดับ

31

ยอดคงเหลือของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดงั นี้

บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

บริษัทย่อย
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ

-

-

1,537,010.69

592,020.54

เงินมัดจํารับ

-

-

95,700.00

95,700.00

-

-

9,340,245.54

2,326,386.94

-

-

203,471.75

198,760.93

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

-

-

65,058.24

153,171.25

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

-

-

-

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 8)

274,992,130.00

16,000.00
299,991,430.00

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,200,000.00

1,200,000.00

-

-

32

ลูกหนีก้ ารค้ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

-

-

49,073,745.99

52,427,732.16

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด

-

-

90,022,269.27

82,993,672.18

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด

-

-

50,000.00

221,400.00

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด

-

-

44,821,131.17

11,905,568.02

บริ ษทั เครน แดง จํากัด

853,823.59

252,554.00

11,128.00

227,054.00

บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จํากัด

221,201.10

268,862.16

221,201.10

84,112.70

บริ ษทั เดอะฟาร์ มวัลเล่ย ์ จํากัด
รวม

19,730.80

-

1,094,755.49

19,730.80

521,416.16

184,219,206.33

147,859,539.06

เจ้ าหนีก้ ารค้ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

-

-

550,354.63

695,270.94

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด

-

-

3,858,510.45

4,845,481.92

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด

-

-

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด

-

-

486,436.96

บริ ษทั เครน แดง จํากัด

116,346.00

104,105.00

12,000.00

รวม

116,346.00

104,105.00

4,907,302.04

32,100.00
222,839.64
5,795,692.50
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เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
41,900,000.00
28,400,000.00
239,200,000.00
70,500,000.00
281,100,000.00
98,900,000.00

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

(12,412,878.03)
268,687,121.97

98,900,000.00

บริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด และบริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุ
ไม่เกิน 1 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ประเภทเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR)
และไม่มีหลักประกัน
การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

ยอดยกมา

-

เพิ่มขึ้น

-

ลดลง
ยอดคงเหลือ

-

2559
-

2558

98,900,000.00

22,000,000.00

23,000,000.00

205,200,000.00

108,900,000.00

(23,000,000.00)
-

(23,000,000.00)
281,100,000.00

(32,000,000.00)
98,900,000.00

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
บวก หนี้ สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ

12,412,878.03
12,412,878.03
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด

47,000,000.00

46,400,000.00

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด
รวม

15,000,000.00
62,000,000.00

36,000,000.00
82,400,000.00

บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด และบริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้
เงินอายุไม่เกิน 1 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคารพาณิ ชย์และไม่มีหลักประกัน
การเพิม่ ขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

ยอดยกมา

82,400,000.00

158,050,000.00

เพิ่มขึ้น

15,600,000.00

58,350,000.00

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(36,000,000.00)
62,000,000.00

(134,000,000.00)
82,400,000.00

การคํา้ ประกันหนีส้ ิ นระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีการคํ้าประกันหนี้สินระหว่างกัน ดังนี้
บริษทั
บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย จํานวนเงิน 38 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 11
และ 15)
บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันหนี้ สิ น ภายใต้สัญ ญาเช่า การเงิน ของบริ ษ ทั ย่อ ย มูล ค่าตามบัญ ชีค งเหลือ จํานวนเงิน 968.98 ล้านบาท (ดู
หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันวงเงินการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั ย่อย จํานวนเงิน 2 ล้านบาท
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บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ค้ าํ ประกันหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริ ษทั มูลค่าตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 113.18 ล้านบาท
(ดูหมายเหตุ 16)
ลักษณะความสั มพันธ์
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั เครน แดง จํากัด

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั เดอะฟาร์ มวัลเล่ย ์ จํากัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุน้ ทางตรง
ถือหุน้ ทางตรง
ถือหุน้ ทางตรง
ถือหุน้ ทางตรง
ผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูถ้ ือหุน้
เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูถ้ ือหุน้
เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูถ้ ือหุน้
เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

มูลค่าการซื้ อ - ขาย เครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า และสิ นค้า
มูลค่าการซื้ อ - ขาย ที่ดิน
มูลค่าการให้บริ การเช่าและขนส่ ง
มูลค่าการให้บริ การซ่ อมแซม
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ค่าเช่าที่ดิน
ดอกเบี้ยรับ - จ่าย

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาประเมินของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

6.

2559
227,418.28
5,103,723.59
5,331,141.87

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
212,500.00
10,321,968.67
10,534,468.67

2559
54,457.53
719,363.94
773,821.47

2558
51,976.50
1,131,685.35
1,183,661.85

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ลูกหนี้การค้า

139,600,954.52

159,544,083.06

206,977,784.44

182,480,809.35

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(57,666,666.25)

(44,031,049.23)

(3,295,975.18)

(1,396,319.94)

ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

81,934,288.27

115,513,033.83

203,681,809.26

181,084,489.41

19,777,379.10

20,913,085.91

10,877,256.22

2,933,630.81

616,545.03

878,114.30

66,880.00

55,313.10

1,230,719.86

943,619.91

496,967.89

399,824.84

รวม

21,624,643.99

22,734,820.12

11,441,104.11

3,388,768.75

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

(1,142,031.18)

(900,333.22)

(453,027.00)

(385,200.00)

ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

20,482,612.81

21,834,486.90

10,988,077.11

3,003,568.75

102,416,901.08

137,347,520.73

214,669,886.37

184,088,058.16

ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ
เงินทดรองจ่าย
อื่น ๆ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

40,779,456.01

38,426,325.60

2,029,228.24

1,300,840.20

37,420,586.24
7,008,347.29
12,424,393.58
40,873,415.91
138,506,199.03

62,392,595.91
13,095,758.53
14,095,988.15
31,011,998.71
159,022,666.90

15,339,601.40
1,739,657.50
799,984.37
2,850,106.60
22,758,578.11

17,592,359.30
7,169,058.00
3,879,298.85
4,679,713.94
34,621,270.29

442,829.25

130,353.10

15,193,697.12

3,656,464.22

265,315.38
386,610.86
1,094,755.49

391,063.06
521,416.16

35,978,811.30
8,250,028.57
20,437,580.91
104,359,088.43
184,219,206.33

22,137,206.98
12,535,708.79
42,866,389.75
66,663,769.32
147,859,539.06

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

บาท
งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ยอดยกมา

44,931,382.45

27,250,609.36

1,781,519.94

1,134,920.11

บวก หนี้ สงสัยจะสูญ

15,123,869.91

18,575,405.34

2,144,172.54

1,273,272.08

หัก ตัดจําหน่ ายหนี้ สูญ
ยอดคงเหลือ

(1,246,554.93)
58,808,697.43

(894,632.25)
44,931,382.45

(176,690.30)
3,749,002.18

(626,672.25)
1,781,519.94
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7.

สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

123,412,124.01

168,526,261.28

124,600,125.61

169,714,262.88

รถฟอร์ คลิฟท์

21,079,881.27

21,079,881.27

21,079,881.27

21,079,881.27

รถขุด/รถตัก

49,776,456.45

44,200,255.81

49,776,456.45

44,200,255.81

อะไหล่และอุปกรณ์

17,340,037.30

16,904,064.65

17,441,607.30

17,005,634.65

งานระหว่างทํา

10,859,471.04

17,418,551.29

10,859,471.04

14,300,214.48

222,467,970.07

268,129,014.30

223,757,541.67

266,300,249.09

(4,834,063.08)
217,633,906.99

(3,792,832.79)
264,336,181.51

(4,834,063.08)
218,923,478.59

(3,792,832.79)
262,507,416.30

รถเครน

รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
ยอดคงเหลือ

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,792,832.79
1,811,000.00
1,041,230.29
1,981,832.79
3,792,832.79
4,834,063.08
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8.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
2559
2558
100
100
100
100
100
100
100
100

ทุนชําระแล้ว
2559
25,000,000.00
150,000,000.00
25,000,000.00
100,000,000.00

ราคาทุน

2558
25,000,000.00
150,000,000.00
25,000,000.00
100,000,000.00

2559
24,999,300.00
149,999,200.00
24,999,930.00
99,993,000.00
299,991,430.00

2558
24,999,300.00
149,999,200.00
24,999,930.00
99,993,000.00
299,991,430.00

ค่าเผื่อการด้อยค่า
2559
2558
(24,999,300.00)
(24,999,300.00)

สุ ทธิ
2559
-

149,999,200.00
24,999,930.00
99,993,000.00
274,992,130.00

2558
24,999,300.00
149,999,200.00
24,999,930.00
99,993,000.00
299,991,430.00

ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีมติให้ปรับโครงสร้างการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยจําแนกตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จ และมี มติ ให้พิจารณาควบรวมกิ จการ
ระหว่างบริ ษทั เดอะเครน ระยอง จํากัด และบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

บาท
ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ

24,999,300.00
24,999,300.00

บริ ษทั ได้พิจารณาบันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิในงบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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9.

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ
ที่ดินเปล่า

อาคารพาณิ ชย์

รวม

ที่ดินเปล่า

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

-

3,563,066.00

ซื้ อ / โอนเข้า

-

-

-

-

จําหน่าย / โอนออก

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

ซื้ อ / โอนเข้า

-

3,563,066.00
-

3,563,066.00

-

3,563,066.00

-

-

-

โอนเข้า - ที่ดิน
(ดูหมายเหตุ 10)
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

46,106,677.63
46,106,677.63

-

46,106,677.63

46,106,677.63

3,563,066.00

49,669,743.63

46,106,677.63

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

-

1,778,296.35

1,778,296.35

-

ค่าเสื่ อมราคา

-

24,163.23

24,163.23

-

จําหน่าย / โอนออก

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

1,802,459.58

1,802,459.58

-

ค่าเสื่ อมราคา

-

24,163.20

24,163.20

-

จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

1,826,622.78

1,826,622.78

-

มูลค่าสุ ทธิทางบัญ ชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

1,760,606.42

1,760,606.42

-

1,736,443.22

47,843,120.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

46,106,677.63

-

-

-

46,106,677.63
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ล้านบาท
งบการเงินรวม
2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2558
0.02

0.02

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ทั ย่อยได้จดจํานองที่ ดิ น พร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างที่ มี อยู่แ ล้ว และที่ จ ะมี ข้ ึ น ในภายหน้า ตลอดจน
ผลประโยชน์จากการทําประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมายเหตุ 11)
บริ ษทั ได้ว่าจ้าง บริ ษทั โนเบิ้ล พร็ อพเพอร์ ต้ ี แวลูเอชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ทาํ การประเมินราคาที่ดินเปล่า ซึ่งมี
ราคาประเมิน รวมจํานวนเงิน 65.51 บาท โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ลงวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2559
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้ประเมินราคาที่ดินและอาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งมีราคาประเมิน จํานวนเงิน 3.88 ล้านบาท โดยราคาประเมิน
ได้พจิ ารณาจากราคาประกาศขายของพื้นที่ใกล้เคียงเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คู่สัญญา

ระยะเวลา

อัตราค่าเช่า
ต่อเดือน
(ล้านบาท)

สัญญาให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ผูใ้ ห้เช่า)
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

บุคลลภายนอก

1 ปี

0.01
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10. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อ / โอนเข้า
โอน / ปรับปรุ ง
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อ / โอนเข้า
โอน / ปรับปรุ ง
โอนออก - อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 9)
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

บาท
งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ให้เช่า

งานระหว่างก่อสร้าง
และสิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

รวม

253,536,186.79
1,211,056.65
747,663.55
(12,128,706.32)
243,366,200.67
-

47,567,760.04
47,567,760.04
3,008,959.89

156,561,489.59
46,728.97
43,408.41
(2,956,482.12)
153,695,144.85
-

24,959,280.90
12,119,690.00
3,233,300.00
40,312,270.90
9,518,567.33
-

30,864,987.77
1,573,501.76
(16,401.87)
32,422,087.66
1,535,745.54
-

54,312,983.51
2,191,530.57
(2,715,826.79)
53,788,687.29
5,848,236.57
-

2,743,330,406.42
558,983,052.42
35,982,541.75
(231,493,381.32)
3,106,802,619.27
485,613,356.23
15,379,769.60

95,127,907.72
22,223,715.74
(40,006,913.71)
77,344,709.75
9,470,049.00
(18,388,729.49)

3,406,261,002.74
598,349,276.11
(249,310,798.42)
3,755,299,480.43
511,985,954.67
-

(46,106,677.63)
197,259,523.04

50,576,719.93

153,695,144.85

(123,932.19)
49,706,906.04

(80,191.87)
33,877,641.33

(4,199,645.45)
55,437,278.41

(87,795,380.59)
3,520,000,364.51

(18,000.00)
68,408,029.26

(46,106,677.63)
(92,217,150.10)
4,128,961,607.37

19,940,819.18
6,943,054.79
26,883,873.97
7,446,192.05
34,330,066.02

70,500,484.48
4,797,952.83
(2,956,482.12)
72,341,955.19
5,991,580.55
78,333,535.74

19,425,171.40
3,983,375.04
23,408,546.44
5,162,634.68
(97,533.21)
28,473,647.91

23,376,945.74
2,401,490.07
(16,400.87)
25,762,034.94
2,529,305.71
(28,133.52)
28,263,207.13

21,748,796.53
6,414,628.98
(2,172,661.43)
25,990,764.08
6,399,473.16
(3,338,733.04)
29,051,504.20

1,172,581,491.61
241,886,572.24
(104,448,372.71)
1,310,019,691.14
260,488,701.59
(49,251,137.41)
1,521,257,255.32

-

-

1,327,573,708.94
266,427,073.95
(109,593,917.13)
1,484,406,865.76
288,017,887.74
(52,715,537.18)
1,719,709,216.32
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ที่ดิน

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
โอนเข้า / ปรับปรุ ง
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โอนเข้า / ปรับปรุ ง
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

-

243,366,200.67
197,259,523.04

อาคาร

-

20,683,886.07
16,246,653.91

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

-

81,353,189.66
75,361,609.11

-

16,903,724.46
21,233,258.13

บาท
งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน
623,672.53
623,672.53
623,672.53

6,036,380.19
4,990,761.67

ยานพาหนะ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ให้เช่า

-

27,797,923.21
26,385,774.21

5,747,897.12
5,747,897.12
5,747,897.12

1,791,035,031.01
1,992,995,212.07

งานระหว่างก่อสร้าง
และสิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

รวม

-

6,371,569.65
6,371,569.65
6,371,569.65

77,344,709.75
68,408,029.26

2,264,521,045.02
2,402,880,821.40
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ที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อ / โอนเข้า
โอน / ปรับปรุ ง
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อ / โอนเข้า
โอน / ปรับปรุ ง
โอนออก - อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 9)
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ให้เช่า

งานระหว่างก่อสร้าง
และสิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

รวม

232,050,978.00
1,211,056.65
747,663.55
(12,128,706.32)
221,880,991.88
-

28,589,033.21
28,589,033.21
-

91,638,655.60
46,728.97
43,408.41
(2,956,482.12)
88,772,310.86
-

4,537,760.34
546,490.00
5,084,250.34
488,853.14
-

12,431,556.08
1,114,031.39
13,545,587.47
410,441.49
-

27,018,875.41
2,191,530.57
(2,715,826.79)
26,494,579.19
-

854,769,001.87
9,931,147.29
(161,013,537.22)
703,686,611.94
15,269,313.31
-

56,712,757.97
3,342,350.00
(791,071.96)
59,264,036.01
-

1,307,748,618.48
18,383,334.87
(178,814,552.45)
1,147,317,400.90
16,168,607.94
-

(46,106,677.63)

28,589,033.21

88,772,310.86

5,573,103.48

(21,401.87)
13,934,627.09

(2,169,711.13)
24,324,868.06

(21,042,980.79)
697,912,944.46

59,264,036.01

(46,106,677.63)
(23,234,093.79)
1,094,145,237.42

16,845,543.07
4,448,697.20
21,294,240.27
4,448,697.20
25,742,937.47

27,119,673.30
3,441,249.34
(2,956,482.12)
27,604,440.52
4,634,877.16
32,239,317.68

4,176,700.91
168,016.46
4,344,717.37
248,906.72
4,593,624.09

9,282,867.03
901,793.29
10,184,660.32
1,060,002.94
(8,141.61)
11,236,521.65

8,265,028.19
3,714,422.91
(2,172,661.43)
9,806,789.67
3,899,903.43
(1,714,785.58)
11,991,907.52

344,955,508.78
60,530,633.55
(61,219,969.13)
344,266,173.20
41,598,518.84
(12,720,200.30)
373,144,491.74

175,774,314.25

-

-

410,645,321.28
73,204,812.75
(66,349,112.68)
417,501,021.35
55,890,906.29
(14,443,127.49)
458,948,800.15
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ที่ดิน

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
โอนเข้า / ปรับปรุ ง
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โอนเข้า / ปรับปรุ ง
จําหน่าย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

-

221,880,991.88
175,774,314.25

-

7,294,792.94
2,846,095.74

อาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์โรงงาน

-

61,167,870.34
56,532,993.18

-

739,532.97
979,479.39

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน
623,672.53
623,672.53
623,672.53

2,737,254.62
2,074,432.91

ยานพาหนะ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ให้เช่า

-

16,687,789.52
12,332,960.54

1,219,896.52
1,219,896.52
1,219,896.52

358,200,542.22
323,548,556.20

งานระหว่างก่อสร้าง
และสิ นทรัพย์
ระหว่างทาง
-

รวม

1,843,569.05
1,843,569.05
1,843,569.05

59,264,036.01
59,264,036.01
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727,972,810.50
633,352,868.22

ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนจากการให้บริ การ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวม

267.26
20.76
288.02

247.75
18.68
266.43

43.27
12.62
55.89

62.24
10.96
73.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอุปกรณ์ได้ตดั จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

751.58

575.42

157.54

75.71

การโอนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่าไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือด้วย
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีพร้อมทั้งรับรู ้เป็ นต้นทุนขายแล้วเมื่อมีการ
จําหน่าย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

38.99

130.61

8.32

99.79

104.66

-

15.27

-

7.36
12.33
19.69

92.09
14.63
106.72

การโอนสิ นค้าเป็ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า
1,315.52
- ยานพาหนะ
24.91
รวม
1,340.43

1,259.34
24.06
1,283.40

ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 กลุ่ม บริ ษ ทั ได้จดจํานองที่ ดิ น พร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างที่ มีอ ยู่แล้วและที่ จะมี ข้ ึนในภายหน้า
ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิ กเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 11 และ 15)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้แลกเปลี่ยนที่ดินกับบริ ษทั อื่น มูลค่าตามบัญชี 23.40 ล้านบาท และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน 7.80 ล้านบาท และจําหน่ายที่ดินดังกล่าวให้กบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในราคา 9.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 4)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ผูเ้ ช่า)
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด

คู่สัญญา

ระยะเวลา

บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั

3 ปี
1 ปี
1 ปี

อัตราค่าเช่า
ต่อเดือน
ล้านบาท
0.10
0.02
0.05

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2558

2558

เงินเบิกเกินบัญชี

34,050,125.73

16,654,872.78

24,093,162.91

778,139.12

ตัวสั
๋ ญญาใช้เงิน

45,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

45,000,000.00

ทรัสต์รีซที
รวม

2,440,716.80
81,490,842.53

3,801,134.41
65,456,007.19

2,440,716.80
71,533,879.71

3,801,134.41
49,579,273.53

วงเงิน (ล้านบาท)
เจ้าหนี้

ประเภทสิ นเชื่อ

2559

2558

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย

บริษัท
ธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

35.00

35.00

MOR

ธนาคาร

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

45.00

45.00

MLR

ธนาคาร

ทรัสต์รีซีท/เลตเตอร์ ออฟเครดิต

250.00

250.00

MLR

ธนาคาร

ซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

170.52

170.52

23.00

23.00

บริษัทย่อย
ธนาคาร

เงินเบิกเกินบัญชี

MOR

กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จ ดจํานองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ างที่ มี อ ยู่แ ล้ว และที่ จ ะมี ข้ ึ น ในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์ จ ากการทํา
ประกัน ภัยสิ่ งปลู กสร้ างเพื่ อใช้เป็ นหลักประกัน เงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี และเงิน กู้ยืมจากสถาบัน การเงิ น นอกจากนี้ บริ ษ ทั ได้ค้ าํ
ประกันสิ น เชื่ อของบริ ษ ทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 4, 9 และ 10)
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12. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559
เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

171,972,724.24

80,041,664.48

145,844,343.80

69,078,524.37

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

25,181,523.99

12,387,558.96

6,686,671.97

6,679,576.58

เจ้าหนี้จากการซื้ อทรัพย์สิน

25,190,950.92

35,323,904.20

494,285.00

2,928,848.00

2,732,845.45

6,442,518.97

555,096.11

632,404.82

53,105,320.36

54,153,982.13

7,736,053.08

10,240,829.40

225,078,044.60

134,195,646.61

153,580,396.88

79,319,353.77

เจ้าหนี้อื่น

อื่น ๆ
รวม
รวมทั้งหมด

13. หนีส้ ิ นส่ วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2559

2558

2559

2558

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

15

57,888,000.00

57,888,000.00

54,888,000.00

54,888,000.00

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวม

16

324,552,914.19
382,440,914.19

297,983,390.04
355,871,390.04

6,990,722.56
61,878,722.56

21,537,374.11
76,425,374.11
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14. เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
200,000,000.00
(524,255.27)
199,475,744.73

เงินต้น
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
สุทธิ

การเพิม่ ขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
200,000,000.00
200,000,000.00

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้กูย้ ืมระยะสั้นโดยการออกตัว๋ แลกเงิน 2 ฉบับ ๆ ละ 100 ล้านบาท กําหนดระยะเวลา อายุ 3 เดื อน
ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี กําหนดชําระครั้งหลังสุ ดในวันที่ 19 มกราคม 2560 และวันที่ 26 มกราคม
2560 (ดูหมายเหตุ 30)
15. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

164,686,000.00

222,574,000.00

159,936,000.00

214,824,000.00

(57,888,000.00)
106,798,000.00

(57,888,000.00)
164,686,000.00

(54,888,000.00)
105,048,000.00

(54,888,000.00)
159,936,000.00
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การเพิม่ ขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

222,574,000.00

280,462,000.00

214,824,000.00

269,712,000.00

เพิ่มขึ้น

-

ลดลง
ยอดคงเหลือ

(57,888,000.00)
164,686,000.00

(57,888,000.00)
222,574,000.00

(54,888,000.00)
159,936,000.00

(54,888,000.00)
214,824,000.00

โดยมีรายละเอียแยกตามมูลหนี้ดงั นี้
ล้านบาท
วงเงิน
วงเงิน

เจ้าหนี้

2559

อ้างอิง

มูลหนี้
2558

2559

2558

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย

การชําระหนี้

บริษัท
1

ธนาคาร

30.00

30.00

15.28

19.12 ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564

MLR

ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 108
งวด ๆ ละ 0.32 ล้านบาท

2

ธนาคาร

7.00

7.00

3.08

4.08 ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564

MLR

ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 84
งวด ๆ ละ 0.08 ล้านบาท

3

ธนาคาร

250.00

250.00

141.58

191.62 ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562

MLR

ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 60
งวด ๆ ละ 4.17 ล้านบาท

159.94

214.82

บริษัทย่ อย
4

ธนาคาร

15.00

15.00

4.75

7.75 ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561

MLR

ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 60
งวด ๆ ละ 0.25 ล้านบาท

4.75

7.75

164.69

222.57

กลุ่มบริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการทําประกันภัย
สิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินของ
บริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 4 และ 10)
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16. หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
2559

2558

งบการเงินรวม
ปี

มูลค่าปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเช่าขั้นตํ่า

มูลค่าปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ค่าเช่าขั้นตํ่า

มูลค่าปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเช่าขั้นตํ่า

มูลค่าปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่าการเงิน
1

312,250,315.78

35,197,206.09

347,447,521.87

4,024,565.99

216,002.63

4,240,568.62

286,446,853.62

36,517,425.86

322,964,279.48

16,005,010.58

641,705.19

16,646,715.77

2-5

628,339,262.04

36,991,547.86

665,330,809.90

2,513,373.31

68,810.64

2,582,183.95

566,643,026.78

37,759,225.20

604,402,251.98

5,571,006.27

210,010.97

5,781,017.24

940,589,577.82

72,188,753.95

1,012,778,331.77

6,537,939.30

284,813.27

6,822,752.57

853,089,880.40

74,276,651.06

927,366,531.46

21,576,016.85

851,716.16

22,427,733.01

สัญญาขายและเช่ากลับคืน
1

12,302,598.41

1,789,586.71

14,092,185.12

2,966,156.57

241,656.55

3,207,813.12

11,536,536.42

2,161,541.70

13,698,078.12

5,532,363.53

883,262.59

6,415,626.12

2-5

35,804,450.28

2,389,453.50

38,193,903.78

1,828,313.90

42,910.31

1,871,224.21

37,493,858.25

3,062,308.29

40,556,166.54

9,588,940.92

569,133.62

10,158,074.54

48,107,048.69

4,179,040.21

52,286,088.90

4,794,470.47

284,566.86

5,079,037.33

49,030,394.67

5,223,849.99

54,254,244.66

15,121,304.45

1,452,396.21

16,573,700.66

1

324,552,914.19

36,986,792.80

361,539,706.99

6,990,722.56

457,659.18

7,448,381.74

297,983,390.04

38,678,967.56

336,662,357.60

21,537,374.11

1,524,967.78

23,062,341.89

2-5

664,143,712.32

39,381,001.36

703,524,713.68

4,341,687.21

111,720.95

4,453,408.16

604,136,885.03

40,821,533.49

644,958,418.52

15,159,947.19

779,144.59

15,939,091.78

988,696,626.51

76,367,794.16

1,065,064,420.67

11,332,409.77

569,380.13

11,901,789.90

902,120,275.07

79,500,501.05

981,620,776.12

36,697,321.30

2,304,112.37

39,001,433.67

รวม
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กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงิน เพื่อซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า และยานพาหนะ กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ๆ
ละ 32.14 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่ าการเงินส่ วนที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี จํานวนเงิน
324.55 ล้านบาท (ปี 2558: 297.98 ล้านบาท) สําหรั บ งบการเงิ นรวม และจํานวนเงิ น 6.99 ล้านบาท (ปี 2558: 21.54 ล้านบาท)
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
บริ ษทั ได้ค้ าํ ประกันหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินของบริ ษทั ย่อยบางส่ วน นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ค้ าํ ประกันหนี้ สิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินของกลุ่มบริ ษทั บางส่ วน (ดูหมายเหตุ 4)
17. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

27,471,274.43

36,100,659.34

3,566,679.02

10,403,973.75

(116,131,443.65)
(88,660,169.22)

(88,839,206.75)
(52,738,547.41)

(40,135,000.99)
(36,568,321.97)

(37,609,452.91)
(27,205,479.16)
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การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

บาท
1 มกราคม 2558
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

5,292,557.05

กําไร(ขาดทุน)
3,472,425.05

กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

กําไร(ขาดทุน)

-

8,764,982.10

2,717,326.58

-

362,200.00

-

613,873.23

(24,946.86)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวาคม 2559

-

11,482,308.68

-

362,200.00

-

588,926.37

สิ นค้าคงเหลือ

362,200.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

638,820.09

(24,946.86)

8,972,772.59

(5,254,382.77)

366,898.01

4,085,287.83

182,633.06

(590,384.53)

3,677,536.36

15,266,349.73

22,274,316.18
20,467,411.60

366,898.01

22,274,316.18
36,100,659.34

(10,914,013.16)
(8,039,000.38)

(590,384.53)

11,360,303.02
27,471,274.43

(70,960,251.05)

(17,878,955.70)

(88,839,206.75)

(27,292,236.90)

ประมาณการหนี้สิน
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

(116,131,443.65)
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บาท
1 มกราคม 2558

กําไร(ขาดทุน)

สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

761,692.65

สิ นค้าคงเหลือ

362,200.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

318,820.09

(24,946.86)

ประมาณการหนี้สิน

1,603,863.26

389,381.63

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี

3,046,576.00

6,943,039.16
7,375,045.27

(32,726,434.26)

(4,883,018.65)

รวม

67,571.34
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
31 ธันวาคม 2558

กําไร(ขาดทุน)
263,187.10

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวาคม 2559

-

829,263.99

-

362,200.00

-

293,873.23

(24,946.86)

(17,647.52)

1,975,597.37

(1,791.30)

(130,704.51)

1,843,101.56

(17,647.52)

6,943,039.16
10,403,973.75

(6,943,039.16)
(6,706,590.22)

(130,704.51)

3,566,679.02

(37,609,452.91)

(2,525,548.08)

-

-

1,092,451.09

-

362,200.00

-

268,926.37

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญ ชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

-

(40,135,000.99)
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18. ผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม

20,426,439.10

16,124,654.69

9,877,986.84

8,019,316.31

1,798,063.06

2,580,516.94

773,863.20

1,804,854.07

442,223.71

369,253.77

196,630.45

175,861.94

ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(2,951,922.66)

1,834,490.10

(653,522.54)

(88,237.58)

ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปี ปัจจุบนั
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(1,327,121.40)
18,387,681.81

(482,476.40)
20,426,439.10

(979,450.16)
9,215,507.79

(33,807.90)
9,877,986.84

ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

กลุ่มบริ ษทั กําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิทธิแก่พนักงานที่
เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กาํ หนด เช่ น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดื อนเดือนสุ ดท้าย 300 วัน
หรื อ 10 เดือน
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก) มีดงั นี้
ร้อยละ
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

2559
3.03 - 3.25
5

2558
3.00 - 3.27
5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3.16
3.08
5
5

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและ
สะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะปี 2551
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

บาท
งบการเงินรวม
2559

2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(1,705,871.22)

2,020,275.68

(2,011,726.47)

2,377,369.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

1,960,036.47

(1,691,430.05)

2,303,211.79

(1,991,961.38)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(671,674.88)

784,885.91

(744,004.71)

856,784.92

อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

760,657.77

(665,318.01)

828,887.90

(735,474.07)

19. ทุนเรื อนหุ้นและการจ่ ายเงินปันผล
บริษทั
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
ลดทุน
- มี มติ พิเศษให้ลดทุนจดทะเบี ยนจากเดิ มจํานวนเงิน 626,784,419 บาท เป็ นจํานวนเงิน 626,783,520 บาท โดยการตัดหุ ้นจด
ทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 899 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เพิม่ ทุน
- มี มติ พิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจากเดิ มจํานวนเงิน 626,783,520 บาท เป็ นจํานวนเงิน 696,426,133 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญจํานวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
และวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ตามลําดับ
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จ่ ายเงินปันผล
- จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผล ในอัตราส่ วน 9 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมเป็ นจํานวนเงิน 69.64 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดอีก
ในอัตราหุน้ ละ 0.01234568 บาท เป็ นจํานวนเงิน 7.74 ล้านบาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวนเงิน 77.38 ล้านบาท
บริ ษ ทั ได้ด ําเนิ น การจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ชําระแล้ว จากการจ่ ายหุ ้น ปั น ผลดังกล่ าวกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อวัน ที่ 27
พฤษภาคม 2558
20. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่ม บริ ษ ทั และพนัก งานได้ร่ ว มกัน จัด ตั้งกองทุน สํารองเลี้ ยงชีพ ตามพระราชบัญ ญัติก องทุน สํารองเลี้ ย งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั
หลัก ทรัพ ย์จดั การกองทุน ซี ไอเอ็ม บี-พริ น ซิ เพิล จํากัด และจะจ่ายให้พ นัก งานในกรณี ที่ล าออกจากงานตามระเบีย บว่าด้ว ย
กองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงิน 2.22 ล้านบาท (ปี 2558: 2.34 ล้าน
บาท) ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 1.19 ล้านบาท (ปี 2558: 1.16 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
21. ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่ามูลค่าหุน้ ที่จด
ทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลไม่ได้
22. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
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23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

274,734,263.16

506,032,826.68

274,734,263.16

506,032,826.68

32,668,950.11

22,675,074.70

35,089,374.09

22,706,804.43

166,743,101.89

173,438,344.59

78,162,061.38

78,555,589.82

ต้นทุนจากการให้บริ การเช่าและขนส่ ง

45,112,469.04

46,957,346.73

17,501,332.11

4,037,492.21

ค่าเช่าและค่าบริ การอื่น

10,130,310.89

9,388,786.38

3,142,389.27

2,335,951.46

9,338,702.30

9,084,634.13

1,071,412.45

1,685,460.30

39,104,572.68

22,257,825.31

4,046,288.94

2,448,224.33

288,042,050.94

266,451,237.18

55,890,906.29

73,204,812.75

ค่าส่ งเสริ มการขาย

8,444,951.56

9,030,100.44

6,868,299.73

8,087,928.79

ค่าธรรมเนียม

6,196,254.73

7,775,582.46

3,276,714.59

4,603,893.11

หนี้สงสัยจะสู ญ

15,123,869.91

18,575,405.34

14,557,050.57

1,273,272.08

1,041,230.29

1,981,832.79

1,041,230.29

1,981,832.79

ซื้ อสิ นค้า
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าเสื่ อมราคา

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

24,999,300.00

-

241,549.60

4,414,322.96

47,252.61

4,414,321.96

70,549,523.57

62,995,618.62

22,557,349.94

23,852,755.30

0

24. ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณขึ้นในอัตราที่กาํ หนดโดย
กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชี หลังปรับปรุ งเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในแต่ละปี บัญชีและบันทึกภาระส่วนที่คา้ งจ่ายเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 502.68 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวม และจํานวนเงินประมาณ 133.99 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี
2564 ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับขาดทุนทางภาษี จํานวนเงินประมาณ 445.88 ล้านบาท
ในงบการเงินรวม และจํานวนเงินประมาณ 133.99 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า
กลุ่มบริ ษทั อาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
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การลดภาษีเงินได้ นิติบุคคล
พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป ให้
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้ อยละ 30 เป็ นร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

บาท
งบการเงินรวม
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

-

2559

(6,138,747.52)

2558
-

-

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว

(35,331,237.28)

2,588,455.90

(9,232,138.30)

2,492,026.62

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(35,331,237.28)

(3,550,291.62)

(9,232,138.30)

2,492,026.62

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

บาท
งบการเงินรวม
2559
ประมาณการหนี้สิน

(590,384.53)

2558
366,898.01

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(130,704.51)

(17,647.52)
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม
2559

2558

อัตราภาษี

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

บาท

(ร้อยละ)

(244,801,355.14)
20

48,960,271.03

บาท
(41,643,092.86)

20

8,328,618.57

รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี

(10,496,679.36)

(4,980,349.39)

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น

26,258,004.26

22,270,004.20

7,355,612.74

(6,149,261.46)

(72,077,208.67)

(25,607,759.44)

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั

-

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

14

(35,331,237.28)
(35,331,237.28)

15

(6,138,747.52)

9

2,588,455.90
(3,550,291.62)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

2558
บาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(129,466,017.96)
20

7

25,893,203.59
(6,559,845.69)
477,312.57
(19,810,670.47)
(9,232,138.30)
(9,232,138.30)

บาท
(16,255,028.60)

20

15

3,251,005.72
(745,751.60)
4,437,785.04
(6,943,039.16)
2,492,026.62
2,492,026.62
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25. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรั บใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานของผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิจการจําหน่าย บริ การซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์ คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตัก และรถขนส่ ง ดังนั้น
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่ วนงานเดียวโดยดําเนินธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกัน คือ ในประเทศไทย
รายได้จากการขายและให้บริ การสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

รายได้จากการขาย

219,590,004.69

349,259,525.18

352,850,708.94

788,426,968.62

รายได้จากการให้บริการ
รวม

430,754,720.98
650,344,725.67

514,824,024.74
864,083,549.92

77,167,375.32
430,018,084.26

94,582,566.03
883,009,534.65

26. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
บริษทั
26.1 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้
26.1.1 สัญญาจ้างบริ การ อัตราค่าบริ การเดือนละ 2.10 ล้านบาท และค่าบริ การอื่นจํานวนเงิน 0.05 ล้านบาท
26.1.2 สัญญาเช่าที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.10 ล้านบาท
26.1.3 สัญญาก่อสร้างอาคารสํานักงานและโรงงานและค่าบริ การอื่นจํานวนเงิน 3.60 ล้านบาท
26.1.4 สัญญาซื้ออุปกรณ์จาํ นวน 0.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
26.2 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร จํานวนเงิน 0.23 ล้านบาท
26.3 หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่ าการเงินร่ วมกับบริ ษทั ย่อยและการคํ้าประกันวงเงินการให้
ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 4)
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บริษทั ย่ อย
26.4 ภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาดังต่อไปนี้
26.4.1 สัญญาเช่ าที่ดิน และ/หรื อ สิ่ งปลูกสร้างกับบริ ษ ทั อัต ราค่าเช่าเดือนละ 0.17 ล้านบาท และบริ ษทั อื่น อัต ราค่าเช่า
เดือนละ 0.14 ล้านบาท
26.4.2 สัญญาว่าจ้างการบริ หารและจัดการข้อมูลกับบริ ษทั อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.95 ล้านบาท
26.4.3 สัญญาว่าจ้างบริ การ อัตราค่าบริ การเดือนละ 0.49 ล้านบาท
26.4.4 สัญญาซื้ออุปกรณ์จาํ นวนเงิน 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และ 0.01 ล้านปอนด์
26.5 หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร จํานวนเงิน 2.88 ล้านบาท
26.6 บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด ถูกเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เรี ยกชําระค่าเช่ าที่ ดินจํานวนทุนทรั พย์รวม จํานวนเงิน
13.60 ล้านบาท (หมายเหตุ 29)
27. การเปิ ดเผยเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
27.1 การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรั กษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่ ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
27.2 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี การจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลค่าการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
27.3 นโยบายการบริหารความเสี่ ย งทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาบริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวดังต่อไปนี้
27.3.1 ความเสี่ ยงเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลดําเนิ นงานและกระแสเงิ น สดของกลุ่ ม บริ ษ ทั กลุ่ มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ยเนื่ องจากมี เงิน ฝาก
ธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จากธนาคารซึ่งสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดโดยกลุ่มบริ ษทั มิได้ทาํ สัญญาป้องกันความเสี่ ยงไว้
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27.3.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
ล้าน
งบการเงินรวม
2559
2558
สกุลเงิน
เยน (ญี่ปุ่น)
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ดอลลาร์ สิงค์โปร์
ริ งกิตมาเลเซี ย

25.57
3.27
0.09
0.01
0.10

2.97
1.60
0.25
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.97
3.25
0.06
0.10

2.97
1.60
-

27.3.3 ความเสี่ ยงด้ านสินเชื่ อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่ เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าโดยกลุ่มบริ ษทั มี นโยบายการให้
สิ นเชื่อที่ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสิ นค้าและการให้บริ การดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงคาดว่า
จะไม่ได้รับความเสี ยหายจากการเรี ยกชําระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจํานวนที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญแล้ว
27.4 มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเงินให้กูย้ ืม
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีการให้สินเชื่อระยะสั้น และหนี้ สินทางการเงิน โดยส่ วนใหญ่เป็ นเงินเบิกเกินบัญชี และเงิน
กูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด จึงทําให้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ
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28. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
ระดับ 1
สิ นทรัพ ย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 2
-

ระดับ 3

69.39

รวม
-

69.39

ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
สิ นทรัพ ย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ระดับ 2
-

65.51

ระดับ 3

รวม
-

65.51

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
29. คดีฟ้องร้ อง
บริษทั ย่ อย
ในปี 2548 บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับหนังสื อจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เรี ยกให้ชาํ ระค่าเช่ าที่ดิน
จํานวนเงิน 13.60 ล้านบาท รวมทั้งขอบอกเลิ กสัญ ญาเช่ า บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําร้ องปฏิ เสธว่าไม่ได้เป็ นคู่สัญญาตามที่ กล่าวอ้าง
เนื่องจากบริ ษทั ย่อยทําสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยในปี 2555 บริ ษทั ย่อยได้เลิกใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว
และได้บนั ทึกภาระหนี้ สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนเงิน 11.87 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ย่อย
เกิดความเสี ยหายขึ้นมากกว่าจํานวนเงินที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อความเสี ยหายดังกล่าว กรรมการบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบส่ วนเกินนั้นทั้ง
จํานวน ปั จจุบนั นอกจากหนังสื อฉบับดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์อีก
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30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของเครื่ องจักรให้เช่าที่ได้มาจากประเทศ
จี น (รถเครนและรถโฟลคลิฟท์) เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในปั จจุบนั โดยได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มคณะกรรมการของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในระหว่างเดือนธันวาคม 2559
เมื่ อวันที่ 25 มกราคม 2560 บริ ษ ทั ได้ออกตั๋วสัญ ญาใช้เงินให้กับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกัน จํานวนเงิ น 10 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี
อ้างอิ งอัต ราดอกเบี้ ยที่ เรี ยกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ ช้ ัน ดี ป ระเภทเงินกู้แ บบมี ระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่ มี
หลักประกัน
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และวันที่ 26 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงิน 2 ฉบับ ๆ ละ 100 ล้านบาท กําหนดระยะเวลา 6
เดือน ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี เพื่อชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น (ดูหมายเหตุ 14)
31. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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