
 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ

ของเฉพาะบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั  ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการ

ดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 25 เก่ียวกบันโยบายการบญัชีและรายละเอียดของรายได ้โดยรายไดจ้ากการ

ให้บริการของกลุ่มบริษทัมีรายการจาํนวนมาก และมีนัยสําคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทาํให้กลุ่มบริษทัอาจมี

ความเส่ียงจากการรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

ขา้พเจา้ได้ทาํความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทั รวมถึง

ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของวงจรดงักล่าว เพื่อกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งทาํ

การตรวจสอบเน้ือหาสาระ โดยตรวจสอบกบัใบแจง้หน้ีและเอกสารยืนยนัการให้บริการจากผูรั้บบริการ และทดสอบการตดัยอดการ

รับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ การทดสอบการควบคุมภายในและการตรวจสอบเน้ือหาสาระดงักล่าวให้หลกัฐานการตรวจสอบว่าการ

รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ไดถู้กบนัทึกอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามรอบระยะเวลาบญัชี 

สินค้าคงเหลือและเคร่ืองจักรให้เช่า 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 7 และขอ้ 10 เก่ียวกบันโยบายการบญัชีและรายละเอียดของสินคา้คงเหลือและ

เคร่ืองจกัรให้เช่า เน่ืองจากยอดคงเหลือของสินทรัพยด์ังกล่าวมีนัยสําคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสินคา้

คงเหลือและเคร่ืองจกัรใหเ้ช่าของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น รถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถขดุ/รถตกั และมีราคาสูง 

อีกทั้ง อุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตวั เป็นเหตุให้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการลดลงอย่างเป็น

นยัสาํคญั ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอาจแสดงมูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรใหเ้ช่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืน 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรใหเ้ช่า เขา้

ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรให้เช่า สอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ

เขา้ใจในนโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ และมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเคร่ืองจกัรใหเ้ช่า 

รวมถึงสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัเอกสารราคาขายและราคาตลาดตลอดจนค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีนั้นจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูล

อ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกํากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ือง

ต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมี

อยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี

นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ี

มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กับ

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว  ้ประเด็นท่ีมี

นยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ 
 
 
 
 
(นายประวิทย ์ วิวรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5,331,141.87             10,534,468.67           773,821.47               1,183,661.85             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 102,416,901.08         137,347,520.73         214,669,886.37         184,088,058.16         
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 4 -                             -                             268,687,121.97         98,900,000.00           
สินคา้คงเหลือ 7 217,633,906.99         264,336,181.51         218,923,478.59         262,507,416.30         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,277,341.46           20,955,027.15           1,967,798.70             4,412,066.63             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 357,659,291.40         433,173,198.06         705,022,107.10         551,091,202.94         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                             411,119.92               -                             280,766.24               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 8 -                             -                             274,992,130.00         299,991,430.00         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 47,843,120.85           1,760,606.42             46,106,677.63           -                             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 10 2,402,880,821.40      2,264,521,045.02      633,352,868.22         727,972,810.50         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 76,817,299.95           88,588,592.99           10,573,208.35           24,884,207.81           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,527,541,242.20      2,355,281,364.35      965,024,884.20         1,053,129,214.55      
รวมสินทรัพย์ 2,885,200,533.60      2,788,454,562.41      1,670,046,991.30      1,604,220,417.49      

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6         
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หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 11 81,490,842.53           65,456,007.19           71,533,879.71           49,579,273.53           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 12 225,078,044.60         134,195,646.61         153,580,396.88         79,319,353.77           
หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 382,440,914.19         355,871,390.04         61,878,722.56           76,425,374.11           
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 4 -                             -                             62,000,000.00           82,400,000.00           
เงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืน 14 199,475,744.73         -                             199,475,744.73         -                             
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย -                             285,996.79               -                             -                             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,550,327.02           20,196,086.77           11,014,140.45           10,749,299.66           
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 915,035,873.07         576,005,127.40         559,482,884.33         298,473,301.07         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 106,798,000.00         164,686,000.00         105,048,000.00         159,936,000.00         
หน้ีสินระยะยาวภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 16 664,143,712.32         604,136,885.03         4,341,687.21             15,159,947.19           
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 17 88,660,169.22           52,738,547.41           36,568,321.97           27,205,479.16           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 18 18,387,681.81           20,426,439.10           9,215,507.79             9,877,986.84             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,331,029.01           11,846,441.01           2,308,344.10             2,310,119.10             
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 889,320,592.36         853,834,312.55         157,481,861.07         214,489,532.29         
รวมหนี้สิน 1,804,356,465.43      1,429,839,439.95      716,964,745.40         512,962,833.36         

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 696,426,133 หุ้น
   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 696,426,133.00         696,426,133.00         696,426,133.00         696,426,133.00         
ทุนท่ีออก - หุ้นสามญั 696,424,685 หุ้น
   ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 696,424,685.00         696,424,685.00         696,424,685.00         696,424,685.00         

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 21 209,553,500.00         209,553,500.00         209,553,500.00         209,553,500.00         
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 39,195,609.23           39,195,609.23           -                             -                             
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 31,524,151.37           31,524,151.37           31,524,151.37           31,524,151.37           
ยงัไม่ได้จดัสรร 19 104,146,122.57         381,917,176.86         15,579,909.53           153,755,247.76         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,080,844,068.17      1,358,615,122.46      953,082,245.90         1,091,257,584.13      
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,885,200,533.60      2,788,454,562.41      1,670,046,991.30      1,604,220,417.49      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
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รายได้จากการขายและการให้บริการ 25 650,344,725.67     864,083,549.92     430,018,084.26     883,009,534.65     
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 23 (669,750,154.39)    (701,532,677.91)    (437,009,562.82)    (791,910,334.32)    
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (19,405,428.72)      162,550,872.01     (6,991,478.56)        91,099,200.33       
รายไดอ่ื้น  9,582,541.08         38,077,746.21       34,025,015.96       19,626,131.88       
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 23 (33,279,933.67)      (38,205,006.95)      (17,244,191.78)      (19,285,952.35)      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23 (131,149,010.26)    (141,071,085.51)    (116,698,013.64)    (83,841,653.16)      
ตน้ทุนทางการเงิน 23 (70,549,523.57)      (62,995,618.62)      (22,557,349.94)      (23,852,755.30)      
ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้ (244,801,355.14)    (41,643,092.86)      (129,466,017.96)    (16,255,028.60)      
รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 24 (35,331,237.28)      (3,550,291.62)        (9,232,138.30)        2,492,026.62         
ขาดทุนสําหรับปี (280,132,592.42)    (45,193,384.48)      (138,698,156.26)    (13,763,001.98)      

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน:
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,951,922.66         (1,834,490.10)        653,522.54            88,237.58              

ภาษีเงินไดท่ี้เกีย่วกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 24 (590,384.53)           366,898.01            (130,704.51)           (17,647.52)             

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 2,361,538.13         (1,467,592.09)        522,818.03            70,590.06              

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (277,771,054.29)    (46,660,976.57)      (138,175,338.23)    (13,692,411.92)      

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.402)                    (0.065)                    (0.199)                    (0.020)                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 696,424,685          696,424,685          696,424,685          696,424,685          

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิ
หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2558 626,783,520.00    209,553,500.00    39,195,609.23                31,524,151.37      505,958,762.27    1,413,015,542.87   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                         -                                           -                         (45,193,384.48) (45,193,384.48)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                         -                                           -                         (1,467,592.09) (1,467,592.09)
เพิ่มทุนหุน้สามญั 19 69,641,165.00      -                         -                                           -                         -                         69,641,165.00         
เงินปันผลจ่าย 19 -                         -                         -                                           -                         (77,380,608.84) (77,380,608.84)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 696,424,685.00    209,553,500.00    39,195,609.23                         31,524,151.37      381,917,176.86    1,358,615,122.46   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                         -                                           -                         (280,132,592.42) (280,132,592.42)
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                         -                                           -                         2,361,538.13        2,361,538.13           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 696,424,685.00    209,553,500.00    39,195,609.23                         31,524,151.37      104,146,122.57    1,080,844,068.17   

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
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ทุนเรือนหุน้
หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2558 626,783,520.00       209,553,500.00       31,524,151.37         244,828,268.52       1,112,689,439.89   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           (13,763,001.98) (13,763,001.98)
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           70,590.06                70,590.06                
เพิ่มทุนหุน้สามญั 19 69,641,165.00         -                           -                           -                           69,641,165.00         
เงินปันผลจ่าย 19 -                           -                           -                           (77,380,608.84) (77,380,608.84)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 696,424,685.00       209,553,500.00       31,524,151.37         153,755,247.76       1,091,257,584.13   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           (138,698,156.26) (138,698,156.26)
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           522,818.03              522,818.03              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 696,424,685.00       209,553,500.00       31,524,151.37         15,579,909.53         953,082,245.90       

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
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2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้ (244,801,355.14)      (41,643,092.86)        (129,466,017.96)      (16,255,028.60)        
ปรับกระทบขาดทุนกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก
  (ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 288,042,050.94       266,451,237.18       55,890,906.29         73,204,812.75         
หน้ีสงสยัจะสูญ 15,123,869.91         18,575,405.34         14,557,050.57         1,273,272.08           
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,041,230.29           1,981,832.79           1,041,230.29           1,981,832.79           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           24,999,300.00         -                           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 241,549.60              4,414,322.96           47,252.61                4,414,321.96           
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (895,230.44)             (1,265,875.28)          (184,161.64)             (1,265,875.28)          
กลบัรายการค่าปรับจากคดีความฟ้องร้อง -                           (31,850,121.89)        -                           -                           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและการปรับมูลค่าท่ียงัไม่เกดิข้ึน 1,195,698.82           282,342.09              1,412,454.82           569,239.77              
ดอกเบ้ียรับ (608,178.99)             (128,524.71)             (15,836,113.49)        (3,651,138.29)          
ดอกเบ้ียจ่าย 70,549,523.57         62,995,618.62         22,557,349.94         23,852,755.30         
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 2,240,286.77           2,949,770.71           970,493.65              1,980,716.01           
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 132,129,445.33       282,762,914.95       (24,010,254.92)        86,104,908.49         

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 19,816,433.90         48,746,329.11         (24,782,375.34)        (20,089,069.43)        
สินคา้คงเหลือ (31,088,446.52)        (200,388,963.39)      35,596,174.60         169,422,039.14       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,395,472.80)        3,544,584.46           2,506,227.56           4,413,783.68           
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 411,119.92              93,138.79                280,766.24              (5,049.75)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,370,203.59)          (5,102,307.73)          (1,827,155.15)          2,369,149.76           

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 79,140,787.64         36,400,966.24         74,017,404.20         48,908,385.35         
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน -                           (57,000,000.00)        -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,354,240.25           (2,824,185.37)          264,840.79              288,960.00              
จ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน (1,327,121.40)          (482,476.40)             (979,450.16)             (33,807.90)               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (515,412.00)             (712,169.33)             (1,775.00)                 105,229.00              

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 192,155,370.73       105,037,831.33       61,064,402.82         291,484,528.34       

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2559 2558 2559 2558
รับดอกเบ้ีย 623,402.33              126,246.59              7,892,488.08           854,716.39              
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 36,921,524.02         -                           19,734,345.92         -                           
จ่ายภาษีเงินได้ (23,564,144.07)        (32,887,792.04)        (3,053,132.33)          (4,982,609.28)          

   เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 206,136,153.01       72,276,285.88         85,638,104.49         287,356,635.45       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           (182,200,000.00)      (76,900,000.00)        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,739,706.44)        (85,385,148.20)        (1,464,106.22)          (9,417,511.78)          
เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 1,834,600.18           9,607,476.64           652,347.45              9,607,476.64           

   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (28,905,106.26)        (75,777,671.56)        (183,011,758.77)      (76,710,035.14)        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 16,096,038.54         (2,700,160.75)          22,015,809.38         (15,722,191.95)        
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                           -                           15,600,000.00         58,350,000.00         
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                           -                           (36,000,000.00)        (134,000,000.00)      
รับเงินจากเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 197,781,059.08       -                           197,781,059.08       -                           
เงินรับจากสญัญาขายและเช่ากลบัคืน 94,690,000.00         392,452,400.00       -                           -                           
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (363,274,849.15)      (263,707,929.01)      (26,564,161.53)        (46,023,155.70)        
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (57,888,000.00)        (57,888,000.00)        (54,888,000.00)        (54,888,000.00)        
จ่ายดอกเบ้ีย (69,838,621.80)        (63,658,744.38)        (20,980,892.81)        (24,546,429.11)        
จ่ายเงินปันผล (0.22)                        (7,739,379.74)          (0.22)                        (7,739,379.74)          

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (182,434,373.55)      (3,241,813.88)          96,963,813.90         (224,569,156.50)      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (5,203,326.80)          (6,743,199.56)          (409,840.38)             (13,922,556.19)        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 10,534,468.67         17,277,668.23         1,183,661.85           15,106,218.04         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 5,331,141.87           10,534,468.67         773,821.47              1,183,661.85           

รายละเอียดเพิม่เตมิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ  
ในปี 2559 บริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่า ราคาทุน จาํนวนเงิน 311.45 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2540 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2551 บริษทัได้จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai)” 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 บริษทัไดย้า้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขา้ซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET)” 

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของ
ประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึก
ในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมไดร้วมงบการเงินของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100%

สัดส่วนเงินลงทุน

 

รายการบญัชีระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หาก
บริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมี
การควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมากบั
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดังกล่าวเป็นการ
รวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏบัิติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผดิพลาด 
 



  15 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏบัิติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก
จากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี เงินเฟ้อ
รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏบัิติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
(ปรับปรุง 2558) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมิน เน้ือหาสัญญาเช่ าท่ีทําข้ึนตาม รูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1   
(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4   
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5   
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7   
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏบัิติทางการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12       
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13       
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14       
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17       
(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18       
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20       
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิว
ดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและการรับรู้รายการของพชืเพื่อการใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่างปี 2559 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏบัิติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏบัิติทางการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10        
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
(ปรับปรุง 2559) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏบัิติทางการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2559) 

การปรับปรุงย ้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  29
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2559) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
แนวปฏบัิติทางการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) 

ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

เกณฑ์การวดัค่าในการจดัทํางบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการจดัทาํ
งบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่หรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่งรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

รายไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผู ้
ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญั
ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ
หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

รายไดค่้าเช่า 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม
สัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้ร้อม
ใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วน
ตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืม
นั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและกลุ่ม
บริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุการทาํงานของพนกังาน 
โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานใหก้บักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลาทาํงานถึง
ปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลด
ใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานใหก้บักลุ่มบริษทัในอดีต
ของพนักงานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้
การจ่ายจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจาํนวน 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใช้จ่าย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังาน
ก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลคา่ยติุธรรม
นั้นใหม้ากท่ีสุด 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

ภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ให้
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมาย
ภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะ
จ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลา
เดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคารท่ีมีกาํหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายลูุกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น 
การปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

สินคา้คงเหลือประเภทอะไหล่และอุปกรณ์แสดงในราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ส่วนสินคา้คงเหลืออ่ืนแสดงในราคาทุน
ตามวิธีราคาเจาะจง 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณี
ของสินคา้สาํเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

กลุ่มบริษทับนัทึกคา่เผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้ง
สองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคาร แสดงในราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของอาคาร 30 ปี 

ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ีสําคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าการ
ปรับปรุงนั้นจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดั
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชนท่ี์เหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรพัย์ จํานวนปี

ส่วนปรบัปรุงทีดิ่น 5 และ 30

อาคาร 3 และ 30

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้เชา่ 5, 7 และ 15

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5

เคร่ืองตกแตง่และอุปกรณ์สาํนักงาน 5

ยานพาหนะ 5
 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบางส่วน และ
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพยร์ะหว่างทาง 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จระหว่างปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ี
สาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัได้
ประโยชน์กลบัคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้
ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่น
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ามีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เช่าและขาย ดงันั้น หากยงัไม่มีการขายจะนาํสินทรัพยอ์อกไปให้บริการโดย
บันทึกไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บัญชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” และคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณขา้งตน้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จภายใตบ้ญัชี “ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ” จนกระทัง่เม่ือมีการขายจะหยดุคิดค่า
เส่ือมราคาและจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคา้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสม) ณ วนัท่ีขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการขายนั้น 
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สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
ทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่าสินทรัพย์
ท่ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่
ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินไดก้าํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเม่ือครบกาํหนดตามมูลค่าหรือ
อตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหากกลุ่มบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสิน
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า รับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่า
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยห์มายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั 
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์าํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ให้
พิจารณามูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยคา่ 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือม
ราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระ
ภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็น
นยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใชดุ้ลย
พินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าประมาณการหน้ีสินท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอกบัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึน อยา่งไรกต็ามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสัญญา 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 
คาํนวณโดยปรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงคา้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานจากอตัราตามสัญญาเป็นราคา
ตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีอายคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือเจา้หน้ีอ่ืนจากสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

  



  29 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปีส่วนของผูถื้อ
หุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งปี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสาํหรับปี (บาท)               (45,193,384.48)               (13,763,001.98)

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม                    626,783,520                    626,783,520

ออกหุน้ปันผล                      69,641,165                      69,641,165

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุน้)                    696,424,685                    696,424,685

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)                             (0.065)                             (0.020)

 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
บริษัทย่อย
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     28,196,009.36    21,782,753.39    
ดอกเบี้ยรับ -                     -                     3,018,193.61      937,731.50         
รายไดอ้ื่น -                     -                     4,748,400.00      4,748,400.00      
ซ้ือสินคา้ -                     -                     12,387,049.00    3,150,000.00      
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     2,112,922.99      933,086.48         
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     494,868.02         644,816.22         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     -                     15,775.65           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2559 2558 2559 2558
บริษัทย่อย
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     17,070,260.19    421,286,043.07  
ดอกเบี้ยรับ -                     -                     12,523,399.61    2,588,065.04      
รายไดอ้ื่น -                     -                     4,200,000.00      4,200,000.00      
ซ้ือสินคา้ -                     -                     14,724,000.00    18,005,000.00    
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     1,379,641.66      1,412,456.52      
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     48,800.00           84,387.25           

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     62,220.00           -                     
รายไดอ้ื่น -                     -                     600,000.00         600,000.00         
ซ้ือสินคา้ -                     -                     -                     680,000.00         
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     -                     30,000.00           
ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     640,825.36         643,891.09         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     141,367,985.23  69,074,238.51    

รายไดอ้ื่น -                     -                     4,020,000.00      4,200,000.00      

ซ้ือสินคา้ -                     -                     15,216,000.00    30,800,000.00    

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     962,740.67         1,540,506.45      

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     1,688.05            53,046.87           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     367,142.41         332,937.51         

ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     475,071.90         1,259,000.93      

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน

บริษทั เครน แดง จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,335,953.04      2,696,261.08      185,318.25         601,677.52         

รายไดอ้ื่น 590.70               45,789.45           -                     -                     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 599,800.00         4,650,442.58      -                     -                     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2559 2558 2559 2558

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 678,309.00         585,027.41         401,349.00         151,650.00         

รายไดอ้ื่น 84,648.06           139,676.20         -                     -                     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     1,770.00            -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     431,766.00         -                     372,300.00         

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 55,110.00           2,817,075.00      43,110.00           2,817,075.00      

แลกเปลี่ยนท่ีดิน -                     7,798,436.00      -                     7,798,436.00      

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน (ผู้ถือหุ้น)

ขายที่ดิน -                     9,000,000.00      -                     9,000,000.00      

ค่าเช่าท่ีดิน 195,000.00         -                     -                     -                     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,571,738.44    46,677,737.25    45,335,960.87    46,368,369.44    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,023,379.68      130,462.62         2,023,379.68      130,462.62         

รวม 47,595,118.12    46,808,199.87    47,359,340.55    46,498,832.06    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่
รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จาํนวนเงิน 2.65 ลา้นบาท และ 2.30 ลา้น
บาท ตามลาํดบั 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่มีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     1,537,010.69      592,020.54         

เงินมดัจาํรับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     9,340,245.54      2,326,386.94      

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     203,471.75         198,760.93         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     65,058.24           153,171.25         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                     -                     -                     16,000.00           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 8) -                     -                     274,992,130.00   299,991,430.00   

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,200,000.00      1,200,000.00      -                     -                     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                       -                       49,073,745.99      52,427,732.16      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                       -                       90,022,269.27      82,993,672.18      

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                       -                       50,000.00             221,400.00           

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                       -                       44,821,131.17      11,905,568.02      

บริษทั เครน แดง จาํกดั 853,823.59           252,554.00           11,128.00             227,054.00           

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั 221,201.10           268,862.16           221,201.10           84,112.70             

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั 19,730.80             -                       19,730.80             -                       

รวม 1,094,755.49        521,416.16           184,219,206.33    147,859,539.06    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                     -                     550,354.63         695,270.94         

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                     -                     3,858,510.45      4,845,481.92      

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                     -                     -                     32,100.00           

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                     -                     486,436.96         222,839.64         

บริษทั เครน แดง จาํกดั 116,346.00         104,105.00         12,000.00           -                     

รวม 116,346.00         104,105.00         4,907,302.04      5,795,692.50      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 41,900,000.00      28,400,000.00      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 239,200,000.00    70,500,000.00      
รวม 281,100,000.00    98,900,000.00      

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (12,412,878.03)     -                       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ 268,687,121.97    98,900,000.00      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั และบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุ
ไม่เกิน 1 ปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) 
และไม่มีหลกัประกนั  

การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ยอดยกมา -                       -                       98,900,000.00      22,000,000.00      

เพิ่มข้ึน -                       23,000,000.00      205,200,000.00    108,900,000.00    

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

ยอดคงเหลือ -                       -                       281,100,000.00    98,900,000.00      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ยอดยกมา -                                  

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 12,412,878.03                

ยอดคงเหลือ 12,412,878.03                
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกีย่วข้องกัน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 47,000,000.00     46,400,000.00     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 15,000,000.00     36,000,000.00     

รวม 62,000,000.00     82,400,000.00     

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั โดยการออกตัว๋สัญญาใช้
เงินอายไุม่เกิน 1 ปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558

ยอดยกมา 82,400,000.00      158,050,000.00    

เพ่ิมข้ึน 15,600,000.00      58,350,000.00      

ลดลง (36,000,000.00)     (134,000,000.00)   

ยอดคงเหลือ 62,000,000.00      82,400,000.00      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การคํา้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

บริษทั 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อย จาํนวนเงิน 38 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 11 
และ 15) 

บริษทัไดค้ ํ้ าประกันหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 968.98 ลา้นบาท (ดู
หมายเหตุ 16) 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัยอ่ย จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 
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บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 113.18 ลา้นบาท 
(ดูหมายเหตุ 16) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

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

เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้

เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้

เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  

หลักเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เงินสด 227,418.28          212,500.00          54,457.53            51,976.50            

เงินฝากธนาคาร 5,103,723.59       10,321,968.67     719,363.94          1,131,685.35       

รวม 5,331,141.87       10,534,468.67     773,821.47          1,183,661.85       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการคา้ 139,600,954.52   159,544,083.06   206,977,784.44   182,480,809.35   

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (57,666,666.25)    (44,031,049.23)    (3,295,975.18)      (1,396,319.94)      

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 81,934,288.27     115,513,033.83   203,681,809.26   181,084,489.41   

ลูกหน้ีอื่น

     รายไดค้า้งรับ 19,777,379.10     20,913,085.91     10,877,256.22     2,933,630.81       

     เงินทดรองจ่าย 616,545.03          878,114.30          66,880.00            55,313.10            

     อ่ืน ๆ 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 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,142,031.18)      (900,333.22)         (453,027.00)         (385,200.00)         

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 20,482,612.81     21,834,486.90     10,988,077.11     3,003,568.75       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 102,416,901.08   137,347,520.73   214,669,886.37   184,088,058.16   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,779,456.01     38,426,325.60     2,029,228.24       1,300,840.20       

เกินกาํหนดชาํระ
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 37,420,586.24     62,392,595.91     15,339,601.40     17,592,359.30     

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 7,008,347.29       13,095,758.53     1,739,657.50       7,169,058.00       

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 12,424,393.58     14,095,988.15     799,984.37          3,879,298.85       

มากกว่า 12 เดือน 40,873,415.91     31,011,998.71     2,850,106.60       4,679,713.94       

รวม 138,506,199.03   159,022,666.90   22,758,578.11     34,621,270.29     

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 442,829.25          130,353.10          15,193,697.12     3,656,464.22       

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 265,315.38          391,063.06          35,978,811.30     22,137,206.98     

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 386,610.86          -                      8,250,028.57       12,535,708.79     

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      20,437,580.91     42,866,389.75     

มากกว่า 12 เดือน -                      -                      104,359,088.43   66,663,769.32     

รวม 1,094,755.49       521,416.16          184,219,206.33   147,859,539.06   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

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

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 15,123,869.91      18,575,405.34      2,144,172.54        1,273,272.08        

หัก ตดัจําหน่ายหน้ีสูญ (1,246,554.93)      (894,632.25)         (176,690.30)         (626,672.25)         

ยอดคงเหลือ 58,808,697.43      44,931,382.45      3,749,002.18        1,781,519.94        

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

รถเครน 123,412,124.01    168,526,261.28    124,600,125.61    169,714,262.88    

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

รถขดุ/รถตกั 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      

งานระหว่างทาํ 10,859,471.04      17,418,551.29      10,859,471.04      14,300,214.48      

รวม 222,467,970.07    268,129,014.30    223,757,541.67    266,300,249.09    

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (4,834,063.08)       (3,792,832.79)       (4,834,063.08)       (3,792,832.79)       

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 217,633,906.99    264,336,181.51    218,923,478.59    262,507,416.30    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2559 2558

ยอดยกมา 3,792,832.79            1,811,000.00            
บวก ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,041,230.29            1,981,832.79            
ยอดคงเหลือ 4,834,063.08            3,792,832.79            

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 100         100         25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,300.00    24,999,300.00    (24,999,300.00)  -                  -                     24,999,300.00    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100         100         150,000,000.00  150,000,000.00  149,999,200.00  149,999,200.00  -                    -                  149,999,200.00  149,999,200.00  

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 100         100         25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,930.00    24,999,930.00    -                    -                  24,999,930.00    24,999,930.00    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 100         100         100,000,000.00  100,000,000.00  99,993,000.00    99,993,000.00    -                    -                  99,993,000.00    99,993,000.00    
รวม 299,991,430.00  299,991,430.00  (24,999,300.00)  -                  274,992,130.00  299,991,430.00  

ราคาทุนทุนชาํระแลว้สัดส่วนเงินลงทุน (%) ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ

บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2559 มีมติให้ปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยจาํแนกตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ และมีมติให้พิจารณาควบรวมกิจการ
ระหวา่งบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั และบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายการเคลื่อนไหวดงันี้ 

บาท

ยอดยกมา -                                   

บวก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 24,999,300.00                  

ยอดคงเหลือ 24,999,300.00                  
 

บริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีสุทธิในงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดินและ

ท่ีดินเปล่า อาคารพาณิชย์ รวม ท่ีดินเปล่า

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -                              3,563,066.00               3,563,066.00               -                              

ซ้ือ / โอนเขา้ -                              -                              -                              -                              

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

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

ซ้ือ / โอนเขา้ -                              -                              -                              -                              

โอนเขา้ - ท่ีดิน

(ดูหมายเหตุ 10) 46,106,677.63             -                              46,106,677.63             46,106,677.63             

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 46,106,677.63             3,563,066.00               49,669,743.63             46,106,677.63             

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -                              1,778,296.35               1,778,296.35               -                              

ค่าเส่ือมราคา -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

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

ค่าเส่ือมราคา -                              24,163.20                    24,163.20                    -                              

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -                              1,826,622.78               1,826,622.78               -                              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 46,106,677.63             1,736,443.22               47,843,120.85             46,106,677.63             

งบการเงินรวม

บาท
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2559 2558

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.02                               0.02                          

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า ตลอดจน 
ผลประโยชนจ์ากการทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมายเหตุ 11) 

บริษทัไดว้่าจา้ง บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี แวลูเอชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระใหท้าํการประเมินราคาท่ีดินเปล่า ซ่ึงมี
ราคาประเมิน รวมจาํนวนเงิน 65.51 บาท โดยราคาประเมินไดพ้ิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 28 - 29 ธนัวาคม 2559 

ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารพาณิชย ์ซ่ึงมีราคาประเมิน จาํนวนเงิน 3.88 ลา้นบาท โดยราคาประเมิน
ไดพ้จิารณาจากราคาประกาศขายของพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเฉล่ีย  

อตัราค่าเช่า

ต่อเดือน

คู่สัญญา ระยะเวลา (ลา้นบาท)

สัญญาใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์(ผูใ้หเ้ช่า)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บุคลลภายนอก 1 ปี 0.01                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
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10. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจกัรและ งานระหว่างกอ่สร้าง รวม
ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่า และสินทรัพย์

สํานกังาน ระหว่างทาง
ราคาทุน
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 253,536,186.79          47,567,760.04           156,561,489.59          24,959,280.90           30,864,987.77           54,312,983.51           2,743,330,406.42       95,127,907.72           3,406,261,002.74       
ซื้อ / โอนเขา้ 1,211,056.65             -                            46,728.97                  12,119,690.00           1,573,501.76             2,191,530.57             558,983,052.42          22,223,715.74           598,349,276.11          
โอน / ปรับปรุง 747,663.55                -                            43,408.41                  3,233,300.00             -                            -                            35,982,541.75           (40,006,913.71)          -                            
จาํหน่าย / โอนออก (12,128,706.32)          -                            (2,956,482.12)            -                            (16,401.87)                 (2,715,826.79)            (231,493,381.32)        -                            (249,310,798.42)        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 243,366,200.67          47,567,760.04           153,695,144.85          40,312,270.90           32,422,087.66           53,788,687.29           3,106,802,619.27       77,344,709.75           3,755,299,480.43       
ซื้อ / โอนเขา้ -                            -                            -                            9,518,567.33             1,535,745.54             5,848,236.57             485,613,356.23          9,470,049.00             511,985,954.67          
โอน / ปรับปรุง -                            3,008,959.89             -                            -                            -                            -                            15,379,769.60           (18,388,729.49)          -                            
โอนออก - อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 9) (46,106,677.63)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (46,106,677.63)          
จาํหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            (123,932.19)               (80,191.87)                 (4,199,645.45)            (87,795,380.59)          (18,000.00)                 (92,217,150.10)          
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 197,259,523.04          50,576,719.93           153,695,144.85          49,706,906.04           33,877,641.33           55,437,278.41           3,520,000,364.51       68,408,029.26           4,128,961,607.37       

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -                            19,940,819.18           70,500,484.48           19,425,171.40           23,376,945.74           21,748,796.53           1,172,581,491.61       -                            1,327,573,708.94       
ค่าเสื่อมราคา -                            6,943,054.79             4,797,952.83             3,983,375.04             2,401,490.07             6,414,628.98             241,886,572.24          -                            266,427,073.95          
จาํหน่าย / โอนออก -                            -                            (2,956,482.12)            -                            (16,400.87)                 (2,172,661.43)            (104,448,372.71)        -                            (109,593,917.13)        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 -                            26,883,873.97           72,341,955.19           23,408,546.44           25,762,034.94           25,990,764.08           1,310,019,691.14       -                            1,484,406,865.76       
ค่าเสื่อมราคา -                            7,446,192.05             5,991,580.55             5,162,634.68             2,529,305.71             6,399,473.16             260,488,701.59          -                            288,017,887.74          
จาํหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            (97,533.21)                 (28,133.52)                 (3,338,733.04)            (49,251,137.41)          -                            (52,715,537.18)          
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 -                            34,330,066.02           78,333,535.74           28,473,647.91           28,263,207.13           29,051,504.20           1,521,257,255.32       -                            1,719,709,216.32       

งบการเงินรวม
บาท
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ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจกัรและ งานระหว่างกอ่สร้าง รวม
ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่า และสินทรัพย์

สํานกังาน ระหว่างทาง
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             
โอนเขา้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
จาํหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             
โอนเขา้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
จาํหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 243,366,200.67          20,683,886.07           81,353,189.66           16,903,724.46           6,036,380.19             27,797,923.21           1,791,035,031.01       77,344,709.75           2,264,521,045.02       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 197,259,523.04          16,246,653.91           75,361,609.11           21,233,258.13           4,990,761.67             26,385,774.21           1,992,995,212.07       68,408,029.26           2,402,880,821.40       

งบการเงินรวม
บาท
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ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจกัรและ งานระหว่างกอ่สร้าง รวม
ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่า และสินทรัพย์

สํานกังาน ระหว่างทาง
ราคาทุน
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 232,050,978.00       28,589,033.21         91,638,655.60         4,537,760.34          12,431,556.08         27,018,875.41         854,769,001.87       56,712,757.97         1,307,748,618.48      
ซื้อ / โอนเขา้ 1,211,056.65          -                         46,728.97               546,490.00             1,114,031.39          2,191,530.57          9,931,147.29          3,342,350.00          18,383,334.87          
โอน / ปรับปรุง 747,663.55             -                         43,408.41               -                         -                         -                         -                         (791,071.96)            -                           
จาํหน่าย / โอนออก (12,128,706.32)       -                         (2,956,482.12)         -                         -                         (2,715,826.79)         (161,013,537.22)     -                         (178,814,552.45)       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 221,880,991.88       28,589,033.21         88,772,310.86         5,084,250.34          13,545,587.47         26,494,579.19         703,686,611.94       59,264,036.01         1,147,317,400.90      
ซื้อ / โอนเขา้ -                         -                         -                         488,853.14             410,441.49             -                         15,269,313.31         -                         16,168,607.94          
โอน / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           
โอนออก - อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 9) (46,106,677.63)       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (46,106,677.63)         
จาํหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         (21,401.87)              (2,169,711.13)         (21,042,980.79)       -                         (23,234,093.79)         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 175,774,314.25       28,589,033.21         88,772,310.86         5,573,103.48          13,934,627.09         24,324,868.06         697,912,944.46       59,264,036.01         1,094,145,237.42      

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -                         16,845,543.07         27,119,673.30         4,176,700.91          9,282,867.03          8,265,028.19          344,955,508.78       -                         410,645,321.28        
ค่าเสื่อมราคา -                         4,448,697.20          3,441,249.34          168,016.46             901,793.29             3,714,422.91          60,530,633.55         -                         73,204,812.75          
จาํหน่าย / โอนออก -                         -                         (2,956,482.12)         -                         -                         (2,172,661.43)         (61,219,969.13)       -                         (66,349,112.68)         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 -                         21,294,240.27         27,604,440.52         4,344,717.37          10,184,660.32         9,806,789.67          344,266,173.20       -                         417,501,021.35        
ค่าเสื่อมราคา -                         4,448,697.20          4,634,877.16          248,906.72             1,060,002.94          3,899,903.43          41,598,518.84         -                         55,890,906.29          
จาํหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         (8,141.61)                (1,714,785.58)         (12,720,200.30)       -                         (14,443,127.49)         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 -                         25,742,937.47         32,239,317.68         4,593,624.09          11,236,521.65         11,991,907.52         373,144,491.74       -                         458,948,800.15        

บาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจกัรและ งานระหว่างกอ่สร้าง รวม
ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่า และสินทรัพย์

สํานกังาน ระหว่างทาง
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          
โอนเขา้ / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จาํหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          
โอนเขา้ / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จาํหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 221,880,991.88       7,294,792.94          61,167,870.34         739,532.97             2,737,254.62          16,687,789.52         358,200,542.22       59,264,036.01         727,972,810.50       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 175,774,314.25       2,846,095.74          56,532,993.18         979,479.39             2,074,432.91          12,332,960.54         323,548,556.20       59,264,036.01         633,352,868.22       

บาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2559 2558 2559 2558

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 267.26        247.75        43.27         62.24         

   - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 20.76         18.68         12.62         10.96         
รวม 288.02        266.43        55.89         73.20         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจาํหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 751.58        575.42        157.54        75.71         

การโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย

มูลค่าสุทธิตามบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทุนขายแลว้เม่ือมีการ
จาํหน่าย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 38.99         130.61        8.32           99.79         

การโอนสินคา้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 104.66        -             15.27         -             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 1,315.52     1,259.34     7.36           92.09         

   - ยานพาหนะ 24.91         24.06         12.33         14.63         
รวม 1,340.43     1,283.40     19.69         106.72        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลา้นบาท

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า
ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน (ดูหมายเหตุ 11 และ 15) 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดแ้ลกเปล่ียนท่ีดินกบับริษทัอ่ืน มูลค่าตามบญัชี 23.40 ลา้นบาท และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มูลคา่ตามบญัชี จาํนวนเงิน 7.80 ลา้นบาท และจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในราคา 9.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 4) 
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อตัราค่าเช่า

ต่อเดือน

คู่สัญญา ระยะเวลา ลา้นบาท

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ผูเ้ช่า)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บริษทั 3 ปี 0.10              

   บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั บริษทั 1 ปี 0.02              

   บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั บริษทั 1 ปี 0.05              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

 

11. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2558 2558

เงินเบกิเกนิบญัชี 34,050,125.73         16,654,872.78         24,093,162.91         778,139.12              

ต ัว๋สญัญาใชเ้งิน 45,000,000.00         45,000,000.00         45,000,000.00         45,000,000.00         

ทรสัตรี์ซที 2,440,716.80           3,801,134.41           2,440,716.80           3,801,134.41           

รวม 81,490,842.53         65,456,007.19         71,533,879.71         49,579,273.53         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2559 2558 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย

บริษัท

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 35.00                 35.00                 MOR

ธนาคาร ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 45.00                 45.00                 MLR

ธนาคาร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 250.00               250.00               MLR

ธนาคาร ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 170.52               170.52               

บริษัทย่อย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 23.00                 23.00                 MOR

วงเงิน (ลา้นบาท)

กลุ่มบริษัทได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า ตลอดจนผลประโยชน์จากการทํา
ประกันภัยส่ิงปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากน้ี บริษทัได้ค ํ้ า
ประกันสินเช่ือของบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุ 4, 9 และ 10) 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เจา้หน้ีการคา้ 171,972,724.24   80,041,664.48     145,844,343.80   69,078,524.37     

เจา้หน้ีอื่น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,181,523.99     12,387,558.96     6,686,671.97      6,679,576.58      

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 25,190,950.92     35,323,904.20     494,285.00         2,928,848.00      

อื่น ๆ 2,732,845.45      6,442,518.97      555,096.11         632,404.82         

รวม 53,105,320.36     54,153,982.13     7,736,053.08      10,240,829.40     

รวมทั้งหมด 225,078,044.60   134,195,646.61   153,580,396.88   79,319,353.77     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

13. หนีสิ้นส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 15 57,888,000.00    57,888,000.00    54,888,000.00    54,888,000.00    

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 16 324,552,914.19  297,983,390.04  6,990,722.56      21,537,374.11    

รวม 382,440,914.19  355,871,390.04  61,878,722.56    76,425,374.11    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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14. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงินตน้ 200,000,000.00                      

หัก ดอกเบี้ยรอตดับญัชี (524,255.27)

สุทธิ 199,475,744.73                      
 

การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ยอดยกมา -                                          

เพิ่มขึ้น 200,000,000.00                      

ลดลง -                                          

ยอดคงเหลือ 200,000,000.00                      
 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัได้กู ้ยืมระยะสั้ นโดยการออกตัว๋แลกเงิน 2 ฉบับ ๆ ละ 100 ลา้นบาท กาํหนดระยะเวลา อายุ 3 เดือน 
ใหก้บับริษทัหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคร้ังหลงัสุดในวนัท่ี 19 มกราคม 2560 และวนัท่ี 26 มกราคม 
2560 (ดูหมายเหตุ 30) 

15. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

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

หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (57,888,000.00)    (57,888,000.00)    (54,888,000.00)    (54,888,000.00)    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 106,798,000.00    164,686,000.00    105,048,000.00    159,936,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

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

เพิ่มขึ้น -                      -                      -                      -                      

ลดลง (57,888,000.00)    (57,888,000.00)    (54,888,000.00)    (54,888,000.00)    

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

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

โดยมีรายละเอียแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

อา้งอิง

วงเงิน เจา้หน้ี 2559 2558 2559 2558 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การชาํระหน้ี

บริษัท

1 ธนาคาร 30.00      30.00      15.28      19.12      ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลา้นบาท

2 ธนาคาร 7.00        7.00        3.08         4.08        ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลา้นบาท

3 ธนาคาร 250.00    250.00    141.58    191.62   ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 60

งวด ๆ ละ 4.17 ลา้นบาท

159.94    214.82   

บริษัทย่อย

4 ธนาคาร 15.00      15.00      4.75         7.75        ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลา้นบาท

4.75         7.75        

164.69    222.57   

วงเงิน มูลหน้ี

ลา้นบาท

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี บริษทัไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของ
บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4 และ 10) 
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16. หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

หนี้สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี 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    

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

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    

รวม

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    

2558

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า และยานพาหนะ กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ 
ละ 32.14 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีจาํนวนเงิน 
324.55 ล้านบาท (ปี 2558: 297.98 ล้านบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 6.99 ลา้นบาท (ปี 2558: 21.54 ลา้นบาท) 
สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อยบางส่วน นอกจากน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสิน
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทับางส่วน (ดูหมายเหตุ 4) 

17. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,471,274.43     36,100,659.34     3,566,679.02       10,403,973.75     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (116,131,443.65)  (88,839,206.75)    (40,135,000.99)    (37,609,452.91)    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (88,660,169.22)    (52,738,547.41)    (36,568,321.97)    (27,205,479.16)    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดขึ้นในระหวา่งปีมีดงันี้ 

1 มกราคม 2558 กาํไร(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2558 กาํไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 5,292,557.05             3,472,425.05             -                            8,764,982.10             2,717,326.58             -                            11,482,308.68           

สินคา้คงเหลือ 362,200.00                -                            -                            362,200.00                -                            -                            362,200.00                

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 638,820.09                (24,946.86)                 -                            613,873.23                (24,946.86)                 -                            588,926.37                

ประมาณการหนี้สิน 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             

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี -                            22,274,316.18           -                            22,274,316.18           (10,914,013.16)          -                            11,360,303.02           

รวม 15,266,349.73           20,467,411.60           366,898.01                36,100,659.34           (8,039,000.38)            (590,384.53)               27,471,274.43           

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (70,960,251.05)          (17,878,955.70)          -                            (88,839,206.75)          (27,292,236.90)          -                            (116,131,443.65)        

งบการเงินรวม

บาท
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1 มกราคม 2558 กาํไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2558 กาํไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 761,692.65                67,571.34                  -                            829,263.99                263,187.10                -                            1,092,451.09             

สินคา้คงเหลือ 362,200.00                -                            -                            362,200.00                -                            -                            362,200.00                

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 318,820.09                (24,946.86)                 -                            293,873.23                (24,946.86)                 -                            268,926.37                

ประมาณการหนี้สิน 1,603,863.26             389,381.63                (17,647.52)                 1,975,597.37             (1,791.30)                  (130,704.51)               1,843,101.56             

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี -                            6,943,039.16             -                            6,943,039.16             (6,943,039.16)            -                            -                            

รวม 3,046,576.00             7,375,045.27             (17,647.52)                 10,403,973.75           (6,706,590.22)            (130,704.51)               3,566,679.02             

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (32,726,434.26)          (4,883,018.65)            -                            (37,609,452.91)          (2,525,548.08)            -                            (40,135,000.99)          

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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18. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 20,426,439.10    16,124,654.69    9,877,986.84      8,019,316.31      

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,798,063.06      2,580,516.94      773,863.20         1,804,854.07      

ตน้ทุนดอกเบี้ย 442,223.71         369,253.77         196,630.45         175,861.94         

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น:

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,951,922.66)    1,834,490.10      (653,522.54)       (88,237.58)         

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (1,327,121.40)    (482,476.40)       (979,450.16)       (33,807.90)         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 18,387,681.81    20,426,439.10    9,215,507.79      9,877,986.84      

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังานท่ี
เกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 300 วนั 
หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

อตัราคิดลด 3.03 - 3.25 3.00 - 3.27 3.16 3.08

อตัราการข้ึนเงินเดือน 5 5 5 5

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ร้อยละ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
สะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน ์

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะปี 2551 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

เพิ่มขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง

อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (1,705,871.22)       2,020,275.68        (2,011,726.47)       2,377,369.00        

อตัราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 1,960,036.47        (1,691,430.05)       2,303,211.79        (1,991,961.38)       

บาท

งบการเงินรวม

2559 2558

เพิ่มขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง

อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (671,674.88)          784,885.91           (744,004.71)          856,784.92           

อตัราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 760,657.77           (665,318.01)          828,887.90           (735,474.07)          

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

 

19. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทั 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 626,784,419 บาท เป็นจาํนวนเงิน 626,783,520 บาท โดยการตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 899 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 626,783,520 บาท เป็นจาํนวนเงิน 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัจาํนวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558
และวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ตามลาํดบั 
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จ่ายเงนิปันผล 

- จ่ายเป็นหุน้ปันผล ในอตัราส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจาํนวนเงิน 69.64 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดอีก
ในอตัราหุน้ละ 0.01234568 บาท เป็นจาํนวนเงิน 7.74 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนเงิน 77.38 ลา้นบาท 

บริษทัได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว้จากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย  ์เม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2558 

20. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีที่ลาออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในปี 2559 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.22 ลา้นบาท (ปี 2558: 2.34 ลา้น
บาท) ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 1.19 ลา้นบาท (ปี 2558: 1.16 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

21. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้

22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ซ้ือสินคา้ 274,734,263.16  506,032,826.68  274,734,263.16  506,032,826.68  

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 32,668,950.11    22,675,074.70    35,089,374.09    22,706,804.43    

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 166,743,101.89  173,438,344.59  78,162,061.38    78,555,589.82    

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 45,112,469.04    46,957,346.73    17,501,332.11    4,037,492.21      

ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 10,130,310.89    9,388,786.38      3,142,389.27      2,335,951.46      

ค่าเบ้ียประกนัภยั 9,338,702.30      9,084,634.13      1,071,412.45      1,685,460.30      

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 39,104,572.68    22,257,825.31    4,046,288.94      2,448,224.33      

ค่าเส่ือมราคา 288,042,050.94  266,451,237.18  55,890,906.29    73,204,812.75    

ค่าส่งเสริมการขาย 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      

หน้ีสงสัยจะสูญ 15,123,869.91    18,575,405.34    14,557,050.57    1,273,272.08      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,041,230.29      1,981,832.79      1,041,230.29      1,981,832.79      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     24,999,300.00    -                     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่าย 241,549.60         4,414,322.96      47,252.61           4,414,321.96      

ดอกเบ้ียจ่าย 70,549,523.57    62,995,618.62    22,557,349.94    23,852,755.30    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

0 

24. ภาษเีงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณข้ึนในอตัราท่ีกาํหนดโดย
กรมสรรพากรจากกาํไรทางบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 502.68 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม และจาํนวนเงินประมาณ 133.99 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 
2564 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับขาดทุนทางภาษี จาํนวนเงินประมาณ 445.88 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงินประมาณ 133.99 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า
กลุ่มบริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้
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การลดภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
2557 ขยายเวลาการลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป ให้
ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจุบนั -                     (6,138,747.52)    -                     -                     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (35,331,237.28)   2,588,455.90      (9,232,138.30)    2,492,026.62      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (35,331,237.28)   (3,550,291.62)    (9,232,138.30)    2,492,026.62      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

บาท

2559 2558 2559 2558

ประมาณการหน้ีสิน (590,384.53) 366,898.01         (130,704.51) (17,647.52)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (244,801,355.14) (41,643,092.86)

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 48,960,271.03 20 8,328,618.57 

รายจ่ายท่ีไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายทางภาษี (10,496,679.36) (4,980,349.39)

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 26,258,004.26 22,270,004.20 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 7,355,612.74 (6,149,261.46)

ผลขาดทุนปีปัจจุบนั (72,077,208.67) (25,607,759.44)

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั - -     15 (6,138,747.52)

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (35,331,237.28) 2,588,455.90 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (35,331,237.28) 9 (3,550,291.62)

2559 2558

งบการเงินรวม

 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (129,466,017.96) (16,255,028.60)

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 25,893,203.59 20 3,251,005.72 

รายจ่ายท่ีไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายทางภาษี (6,559,845.69) (745,751.60)

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 477,312.57 4,437,785.04 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (19,810,670.47) (6,943,039.16)

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั - -     - -     

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (9,232,138.30) 2,492,026.62 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 7 (9,232,138.30) 15 2,492,026.62 

2559 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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25. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง ดงันั้น 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพยีงส่วนงานเดียวโดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 219,590,004.69      349,259,525.18      352,850,708.94      788,426,968.62      

รายไดจ้ากการให้บริการ 430,754,720.98      514,824,024.74      77,167,375.32        94,582,566.03        

รวม 650,344,725.67      864,083,549.92      430,018,084.26      883,009,534.65      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

 
26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษทั 

26.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

26.1.1 สญัญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 2.10 ลา้นบาท และค่าบริการอ่ืนจาํนวนเงิน 0.05 ลา้นบาท 

26.1.2 สญัญาเช่าท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง อตัราคา่เช่าเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 

26.1.3 สญัญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงานและค่าบริการอ่ืนจาํนวนเงิน 3.60 ลา้นบาท 

26.1.4 สญัญาซ้ืออุปกรณ์จาํนวน 0.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

26.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท 

26.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัย่อยและการคํ้าประกนัวงเงินการให้
ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4) 
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บริษทัย่อย 

26.4 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

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

26.4.2 สญัญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราคา่บริการเดือนละ 0.95 ลา้นบาท 

26.4.3 สญัญาวา่จา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.49 ลา้นบาท 

26.4.4 สญัญาซ้ืออุปกรณ์จาํนวนเงิน 0.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 0.01 ลา้นปอนด ์

26.5 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 2.88 ลา้นบาท 

26.6 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั ถูกเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยเ์รียกชาํระค่าเช่าท่ีดินจาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 
13.60 ลา้นบาท (หมายเหตุ 29) 

27. การเปิดเผยเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานักลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

27.2 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินรวมถึงการวดัมูลค่าการรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

27.3 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจากการท่ี
คู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาบริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

27.3.1 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทักลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝาก
ธนาคารและเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคารซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดโดยกลุ่มบริษทัมิไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้
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27.3.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

สกลุเงิน

เยน (ญ่ีปุ่น) 25.57            2.97              2.97              2.97              

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.27              1.60              3.25              1.60              

ยโูร 0.09              0.25              0.06              -                

ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 0.01              -                -                -                

ริงกิตมาเลเซีย 0.10              -                0.10              -                

ลา้น

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

27.3.3 ความเส่ียงด้านสินเช่ือทีเ่ก่ียวเน่ืองกับลูกหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบายการให้
สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและการกาํหนดวิธีการชาํระเงินจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงคาดว่า
จะไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

27.4 มูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีการใหสิ้นเช่ือระยะสั้น และหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินและหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด จึงทาํใหร้าคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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28. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        69.39                     -                        69.39                     

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                        65.51                     -                        65.51                     

ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

29. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัย่อย 

ในปี 2548 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดรั้บหนังสือจากเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยเ์รียกให้ชาํระค่าเช่าท่ีดิน 
จาํนวนเงิน 13.60 ลา้นบาท รวมทั้ งขอบอกเลิกสัญญาเช่า บริษทัย่อยได้ยื่นคาํร้องปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามท่ีกล่าวอา้ง 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยทาํสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในปี 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้ลิกใชป้ระโยชนจ์ากท่ีดินดงักล่าว 
และไดบ้นัทึกภาระหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงิน 11.87 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงิน อย่างไรก็ตาม หากบริษทัย่อย
เกิดความเสียหายข้ึนมากกว่าจาํนวนเงินท่ีไดต้ั้ งค่าเผื่อความเสียหายดงักล่าว กรรมการบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้ง
จาํนวน ปัจจุบนันอกจากหนงัสือฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บการติดต่อจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอี์ก 
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30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของเคร่ืองจกัรใหเ้ช่าท่ีไดม้าจากประเทศ
จีน (รถเครนและรถโฟลคลิฟท์) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการใช้งานในปัจจุบนั โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยในระหว่างเดือนธนัวาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 บริษทัได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน จาํนวนเงิน 10 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มี
หลกัประกนั 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2560 และวนัท่ี 26 มกราคม 2560 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงิน 2 ฉบบั ๆ ละ 100 ลา้นบาท กาํหนดระยะเวลา 6 
เดือน ใหก้บับริษทัหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 ต่อปี เพ่ือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (ดูหมายเหตุ 14) 

31. การอนุมตัิงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
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