
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30กนัยายน2560และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน

และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนังบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2560



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหวา่งกาล 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับไตรมาสท่ี 3ส้ินสุดวนัท่ี 30กนัยายน2560 
 



30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 15,152                  5,331                   4,458                   774                      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 5 310,478                102,417                332,118                214,670                

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                       -                       277,202                268,687                

สินคา้คงเหลือ 6 158,393                217,634                158,391                218,923                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 42,134                  32,278                  2,563                   1,968                   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 526,157                357,660                774,732                705,022                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 7 -                       -                       274,992                274,992                

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 8 49,525                  47,843                  47,807                  46,107                  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4, 9 2,347,655             2,402,881             599,114                633,353                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 74,431                  76,817                  16,019                  10,573                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,471,611             2,527,541             937,932                965,025                

รวมสินทรัพย์ 2,997,768             2,885,201             1,712,664             1,670,047             

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 63,860                  81,491                  54,639                  71,534                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 10 367,429                225,078                225,819                153,580                

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 277,266                382,441                60,309                  61,879                  

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 17,000                  -                       63,800                  62,000                  

เงินกูย้มืระยะสนัอืน 12 174,457                199,476                174,457                199,476                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,895                   -                       -                       -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 32,556                  26,550                  15,711                  11,014                  

รวมหนีสินหมุนเวียน 939,463                915,036                594,735                559,483                

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 63,882                  106,798                63,882                  105,048                

หนีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14 643,916                664,144                605                      4,342                   

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 80,714                  88,660                  35,643                  36,568                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,695                  18,387                  8,015                   9,216                   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 14,158                  11,331                  2,301                   2,308                   

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 822,365                889,320                110,446                157,482                

รวมหนสิีน 1,761,828             1,804,356             705,181                716,965                

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น
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30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 15

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,044,637,027 หุ้น

   (ปี 2559: 696,426,133 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,044,637             696,426                1,044,637             696,426                

ทุนทีออกและชาํระแลว้

 หุ้นสามญั 757,057,874 หุ้น  

    (ปี 2559: 696,424,685 หุ้น) ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 757,058                696,425                757,058                696,425                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 269,475                209,554                269,475                209,554                

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39,196                  39,196                  -                       -                       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31,524                  31,524                  31,524                  31,524                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร(ขาดทุนสะสม) 138,687                104,146                (50,574)                15,579                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,235,940             1,080,845             1,007,483             953,082                

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,997,768             2,885,201             1,712,664             1,670,047             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560

พนับาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         4



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขายและการให้บริการ 392,477               114,814                114,495               85,938                 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (292,204)             (133,784)              (102,257)             (95,940)               

กาํไร(ขาดทุน)ขันต้น 100,273               (18,970)                12,238                 (10,002)               

รายไดอื้น  (132)                    2,830                   13,053                 9,002                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (6,463)                 (7,113)                  (3,326)                 (3,836)                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,763)               (33,722)                (27,727)               (37,532)               

ตน้ทุนทางการเงิน (18,128)               (17,642)                (7,476)                 (5,746)                 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 46,787                 (74,617)                (13,238)               (48,114)               

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (2,469)                 (5,350)                  1,430                   (390)                    

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 44,318                 (79,967)                (11,808)               (48,504)               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (1,599)                 (353)                     404                     (341)                    

ภาษีเงินไดที้เกียวกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 319                     70                        (81)                      68                       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (1,280)                 (283)                     323                     (273)                    

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 43,038                 (80,250)                (11,485)               (48,777)               

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน 3

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.0585                 (0.1148)                (0.0156)               (0.0696)               

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 757,057,874        696,424,685         757,057,874        696,424,685        

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 3

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (บาท) 0.0582                 (0.1148)                (0.0155)               (0.0696)               

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 762,042,314        696,424,685         762,042,314        696,424,685        

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

4 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 18 877,331               511,486                394,984               282,576               

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (684,692)             (491,304)              (386,994)             (282,790)             

กาํไร(ขาดทุน)ขันต้น 192,639               20,182                  7,990                   (214)                    

รายไดอื้น  17,910                 9,817                   38,122                 27,655                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (20,019)               (27,113)                (11,053)               (13,974)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (90,542)               (106,667)              (80,329)               (83,465)               

ตน้ทุนทางการเงิน (55,671)               (53,528)                (22,529)               (16,928)               

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 44,317                 (157,309)              (67,799)               (86,926)               

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 17 (8,551)                 (23,407)                1,069                   (9,011)                 

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 35,766                 (180,716)              (66,730)               (95,937)               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (1,531)                 903                      721                     116                     

ภาษีเงินไดที้เกียวกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 17 306                     (181)                     (144)                    (23)                      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (1,225)                 722                      577                     93                       

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 34,541                 (179,994)              (66,153)               (95,844)               

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน 3

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.0494         (0.2595)         (0.0923)        (0.1378)        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 723,294,550        696,424,685         723,294,550        696,424,685        

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ทอีอกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2560 696,425                     209,554                     39,196                            31,524                       104,146                     1,080,845                  

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                                         -                             35,766                       35,766                       

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                             -                             -                                         -                             (1,225)                        (1,225)                        

เพิมทุนหุน้สามญั 15 60,633                       59,921                       -                                         -                             -                             120,554                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2560 757,058                     269,475                     39,196                                    31,524                       138,687                     1,235,940                  

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2559 696,425                     209,554                     39,196                                    31,524                       381,916                     1,358,615                  

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                                         -                             (180,716)                    (180,716)                    

กาํไรเบด็เสร็จอนืสําหรับงวด -                             -                             -                                         -                             722                            722                            

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

กาํไรสะสม

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

พนับาท

งบการเงินรวม
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ทอีอกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2560 696,425                     209,554                     39,196                            31,524                       104,146                     1,080,845                  

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                                         -                             35,766                       35,766                       

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                             -                             -                                         -                             (1,225)                        (1,225)                        

เพิมทุนหุน้สามญั 15 60,633                       59,921                       -                                         -                             -                             120,554                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2560 757,058                     269,475                     39,196                                    31,524                       138,687                     1,235,940                  

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2559 696,425                     209,554                     39,196                                    31,524                       381,916                     1,358,615                  

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                             -                                         -                             (180,716)                    (180,716)                    

กาํไรเบด็เสร็จอนืสําหรับงวด -                             -                             -                                         -                             722                            722                            

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

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2560

พนับาท
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 44,317                (157,309)             (67,799)               (86,926)               

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

  (ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคา 235,528              214,786              35,069                43,053                

หนีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (157)                    19,521                23,554                2,509                  

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 3,984                  1,943                  3,984                  1,943                  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      22,457                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,927                  18                       -                      -                      

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (85)                      (237)                    (85)                      (109)                    

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนและการปรับมูลค่าทียงัไม่เกิดขึน (5,531)                 (2,000)                 (5,530)                 (2,000)                 

กาํไรจากการจาํหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน (1)                        -                      (1)                        -                      

ดอกเบียรับ (499)                    (246)                    (15,539)               (10,967)               

ตน้ทุนทางการเงิน 55,671                53,528                22,529                16,928                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,001                  1,597                  677                     709                     

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 336,155              131,601              (3,141)                 (12,403)               

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (207,653)             22,417                (120,521)             5,145                  

สินคา้คงเหลือ (55,402)               (25,031)               53,816                (5,306)                 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (9,823)                 (13,963)               (594)                    (8,810)                 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                      (5)                        -                      (4)                        

ลูกหนีจากการขายผอ่นชาํระ -                      (1,713)                 -                      (1,713)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (15,684)               528                     (4,055)                 39                       

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 138,389              54,408                77,140                53,664                

หนีสินหมุนเวยีนอนื 6,006                  3,421                  4,697                  (1,490)                 

จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,224)                 (1,318)                 (1,157)                 (979)                    

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื (853)                    (389)                    (7)                        -                      

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 189,911              169,956              6,178                  28,143                

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2560 2559 2560 2559

รับดอกเบีย 249                     261                     15,342                5,026                  

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 30,926                36,922                -                      19,734                

จ่ายภาษีเงินได้ (23,977)               (18,500)               (1,390)                 (2,134)                 

   เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 197,109              188,639              20,130                50,769                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ -                      -                      (28,800)               (144,000)             

ซืออุปกรณ์ (59,963)               (13,931)               (415)                    (264)                    

เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 701                     547                     701                     279                     

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (59,262)               (13,384)               (28,514)               (143,985)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง (17,630)               (33,990)               (16,895)               (21,579)               

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 32,000                -                      32,000                15,200                

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (15,000)               -                      (30,200)               (13,000)               

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสันอนื -                      197,697              -                      197,697              

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสันอนื (20,000)               -                      (20,000)               -                      

เงินรับจากสัญญาขายและเช่ากลบัคืน -                      44,640                -                      -                      

จ่ายชาํระหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (128,985)             (276,287)             (5,307)                 (24,645)               

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (43,416)               (43,416)               (41,166)               (41,166)               

เงินรับจากการเพมิทุน 120,554              -                      120,554              -                      

ตน้ทุนทางการเงิน (55,549)               (53,077)               (26,918)               (15,151)               

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (128,026)             (164,433)             12,068                97,356                

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 9,821                  10,822                3,684                  4,140                  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 5,331                  10,534                774                     1,184                  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 15,152                21,356                4,458                  5,324                  

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2560

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)“บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2540และไดแ้ปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8มิถุนำยน 2548เพ่ือประกอบธุรกิจหลกั
เก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและใหเ้ช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai)”ต่อมำ
เม่ือวนัท่ี 7สิงหำคม2557 บริษทัไดย้ำ้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขำ้ซ้ือขำยใน “ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)” 

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

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
กำล เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับ
กิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว
เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร
และขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559และประกอบดว้ย
งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2560 2559 2559

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

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

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

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

30 กนัยายน

สดัส่วนเงินลงทนุ

 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
ท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ฉบบัปรับปรุง 2560) ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี1มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหวำ่งงวด 2560 สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวชิำชีพบญัชีใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ
ขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง2560) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20(ปรับปรุง 2560) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41(ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560) 

กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องอย่ำง
เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือผู ้
ถือหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2560) 

สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรปรับปรุงย ้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี  29 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2560) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุน
ขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำร
บญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2560) 

เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 
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ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ี
ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ในระหวำ่งงวด 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560แสดงไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (พนับาท) 35,766                           (66,730)                          

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 696,424,685 696,424,685

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย 26,869,865 26,869,865

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 723,294,550 723,294,550

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                            0.0494                           (0.0923)
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งงวดบวกดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีบริษทัอำจตอ้งออก
เพ่ือแปลงสภำพหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน และสมมติวำ่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สำมญัเม่ือรำคำตำมสิทธิต ่ำกวำ่รำคำตลำดถวัเฉล่ียในระหวำ่งงวดของหุน้สำมญั  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 

พนับาท หุน้ บาทต่อหุน้ พนับาท หุน้ บาทต่อหุน้

ก าไร

จ านวนหุน้สามญั
ถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ ขาดทนุ

จ านวนหุน้สามญั
ถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนกั ขาดทนุต่อหุน้

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 44,318 757,057,874 0.0585 (11,808) 757,057,874 (0.0156)

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเทา่ปรับลด -                4,984,440             -                -                4,984,440             -                

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ปรับลด 44,318           762,042,314 0.0582 (11,808) 762,042,314 (0.0155)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 

บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เน่ืองจำกรำคำตลำดถวัเฉล่ีย
ในระหวำ่งงวดของหุน้สำมญัต ่ำกวำ่รำคำตำมสิทธิ 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินระหวำ่งกำล
ใชร้ำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบญัชีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน2560และ2559มีดังน้ี

2560 2559 2560 2559
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     2,425                 26,646               
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     2,507                 2,239                 
รายไดอ่ื้น -                     -                     3,561                 3,561                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     -                     12,232               
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     1,299                 1,718                 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     169                    398                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     35,063               14,584               
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     12,022               8,534                 
รายไดอ่ื้น -                     -                     3,150                 3,150                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     -                     11,376               
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     581                    1,183                 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     717                    49                      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     72                      2                        
รายไดอ่ื้น -                     -                     450                    450                    
ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     482                    479                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2560 2559 2560 2559
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     161,146             50,008               

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     766                    -                     

รายไดอ่ื้น -                     -                     2,880                 3,060                 

ซ้ือสินคา้ -                     -                     -                     15,208               

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     425                    734                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     342                    2                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     425                    264                    

ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     16                      378                    

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จ ากดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 6,764                 2,003                 139                    175                    

รายไดอ่ื้น 13                      1                        -                     -                     

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 636                    517                    80                      -                     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 90                      469                    86                      193                    

รายไดอ่ื้น 2                        85                      -                     -                     

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 35                      -                     -                     -                     

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ ากดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 16                      55                      16                      43                      

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าเช่าท่ีดิน 165                    105                    -                     -                     

ดอกเบ้ียจ่าย 515                    -                     515                    -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560และ 2559 ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,957               35,171               32,829               34,996               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,234                 490                    1,234                 490                    

รวม 34,191               35,661               34,063               35,486               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     2,399                  1,537                  

เงินมดัจ ารับ -                     -                     96                       96                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     8,064                  9,340                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     282                     203                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     610                     -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     -                     65                       

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 7) -                     -                     274,992              274,992              

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,200                  1,200                  -                     -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 637                     -                     637                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     51,870                49,074                

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     127,815              90,022                

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     243                     50                       

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     127,350              44,821                

บริษทั เครน แดง จ ากดั 5,381                  854                     31                       11                       

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั -                     221                     -                     221                     

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั 14                       20                       14                       20                       

รวม 5,395                  1,095                  307,323              184,219              

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (965)                    -                     -                     -                     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4,430                  1,095                  307,323              184,219              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวม

ยอดยกมา -                                  
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 965                                  
ยอดคงเหลือ 965                                  
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เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     2,114                 550                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     1,814                 3,859                 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     1,760                 486                    

บริษทั เครน แดง จ ากดั 2,818                 116                    -                     12                      

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั 16                      -                     -                     -                     

รวม 2,834                 116                    5,688                 4,907                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 49,000                  41,900                  

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 201,300                239,200                

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 59,600                  -                       
รวม 309,900                281,100                

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (32,698)                (12,413)                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 277,202                268,687                

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดับริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดัและบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั
โดยออกตั๋วสัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอัตรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และ2559 
มีดงัน้ี 

2560 2559

ยอดยกมา 281,100                98,900                  

เพ่ิมข้ึน 125,100                167,000                
ลดลง (96,300)                (23,000)                

ยอดคงเหลือ 309,900                242,900                

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 12,413                                 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 20,285                                 
ยอดคงเหลือ 32,698                                 

 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     46,800               47,000               

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     -                     15,000               

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,000               -                     17,000               -                     

รวม 17,000               -                     63,800               62,000               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใช้
เงินอำยไุม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 
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บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ี
เรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลกัประกนั 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ยอดยกมา -                     -                     62,000               82,400               

เพ่ิมข้ึน 32,000               -                     32,000               15,200               

ลดลง (15,000)              -                     (30,200)              (13,000)              

ยอดคงเหลือ 17,000               -                     63,800               84,600               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัย่อย จ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัย่อย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 848.35ลำ้นบำท(ดู
หมำยเหตุ 14) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของบริษทัยอ่ย จ ำนวนเงิน 19 ลำ้นบำท 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เดอะฟำร์มแลนด ์2 จ ำกดั (บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ 
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทั (ดูหมำยเหตุ 12) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทั มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 87.61 ลำ้นบำท
(ดูหมำยเหตุ 14) 
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ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

คนเดียวกนั
บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด ์2 จ ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้คนเดียวกนั
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย - ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้  

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มูลค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า และสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่าการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่าการใหบ้ริการซ่อมแซม ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าท่ีดิน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา
ดอกเบ้ียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

ลูกหน้ีการคา้ 204,280               139,601               327,193               206,978               

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (57,687)               (57,667)               (6,565)                 (3,296)                 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 146,593               81,934                 320,628               203,682               

ลูกหน้ีอ่ืน

รายไดค้า้งรับ 163,077               19,777                 11,074                 10,877                 

เงินทดรองจ่าย 636                      617                      345                      67                       

อ่ืน ๆ 1,137                   1,231                   524                      497                      

รวม 164,850               21,625                 11,943                 11,441                 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (965)                    (1,142)                 (453)                    (453)                    

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 163,885               20,483                 11,490                 10,988                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 310,478               102,417               332,118               214,670               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 58,809                                   3,749                                     

บวก(หัก) หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (157)                                       3,269                                     

ยอดคงเหลือ 58,652                                   7,018                                     

พนับาท
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระ
ไดด้งัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า - กจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 85,115                 40,780                 2,944                   2,029                   

เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 52,280                 37,421                 8,692                   15,340                 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 6,473                   7,008                   2,592                   1,740                   

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 7,128                   12,424                 3,218                   800                      

มากกว่า 12 เดือน 47,889                 40,873                 2,424                   2,850                   
รวม 198,885               138,506               19,870                 22,759                 

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18                       443                      6,181                   15,193                 

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 2,348                   265                      32,761                 35,979                 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 3,029                   387                      98,652                 8,250                   

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      37,962                 20,438                 

มากกว่า 12 เดือน -                      -                      131,767               104,359               
รวม 5,395                   1,095                   307,323               184,219               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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6. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

รถเครน 72,151                  123,412                73,339                  124,600                

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

รถขดุ/รถตกั 26,777                  49,776                  26,777                  49,776                  

อะไหล่และอุปกรณ์ 30,228                  17,340                  29,890                  17,441                  

งานระหว่างท าและสินคา้ระหว่างทาง 16,975                  10,860                  16,123                  10,860                  

รวม 167,211                222,468                167,209                223,757                

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (8,818)                  (4,834)                  (8,818)                  (4,834)                  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 158,393                217,634                158,391                218,923                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 4,834                               
บวก ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 3,984                               
ยอดคงเหลือ 8,818                               
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 100         100         25,000            25,000            24,999            24,999            (24,999)           (24,999)           -                  -                  

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

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

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 100         100         100,000          100,000          99,993            99,993            -                  -                  99,993            99,993            
รวม 299,991          299,991          (24,999)           (24,999)           274,992          274,992          

ราคาทนุทนุช าระแลว้สดัส่วนเงินลงทนุ (%) ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า สุทธิ

พนับาท

บริษทัไดพ้ิจำรณำบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิในงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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8. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 47,843                             46,107                             

โอนเขา้ - ท่ีดิน (ดูหมายเหตุ 9) 1,700                               1,700                               

ค่าเส่ือมราคา (18)                                   -                                   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 49,525                             47,807                             

พนับาท

 

9. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,402,881                        633,353                           

ซ้ือ / โอนเขา้ - ราคาทนุ 186,744                           7,188                               

โอนออก - อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (ดูหมายเหตุ 8) (1,700)                              (1,700)                              

จ าหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (4,658)                              (4,658)                              

ค่าเส่ือมราคา (235,510)                          (35,069)                            

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (102)                                 -                                   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 2,347,655                        599,114                           

พนับาท

 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยมี์รำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวม

ยอดยกมา -                                  
บวก ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 102                                  
ยอดคงเหลือ 102                                  
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ในงวด 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของเคร่ืองจกัรใหเ้ช่ำท่ีไดม้ำจำกประเทศจีน (รถเครน
และรถโฟลคลิฟท์) เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกำรใชง้ำนในปัจจุบัน ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงได้เปล่ียนแปลงประมำณกำรอำยุกำรให้
ประโยชน์ของเคร่ืองจกัรให้เช่ำดงักล่ำวจำกเดิม 15 ปีเป็น 10 ปี ผลของกำรเปล่ียนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ดงักล่ำวท ำให้ค่ำ
เส่ือมรำคำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 เพ่ิมข้ึนจ ำนวนเงิน4.79ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 
0.51ลำ้นบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

เจา้หน้ีการคา้ 306,965              171,973              215,424              145,844              

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,163                25,182                9,392                  6,687                  

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 23,454                25,191                467                     494                     

อ่ืน ๆ 2,847                  2,732                  536                     555                     

รวม 60,464                53,105                10,395                7,736                  

รวมทั้งหมด 367,429              225,078              225,819              153,580              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

11. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 13 57,888              57,888              54,888              54,888              

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14 219,878             324,553             5,421                6,991                

รวม 277,766             382,441             60,309              61,879              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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12. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ประกอบดว้ย 

2560 2559

เงินตน้ 180,000                           200,000                           
หัก ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชี (5,543)                              (524)                                 
สุทธิ 174,457                           199,476                           

พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในปี 2559 บริษทัไดกู้้ยืมระยะสั้นโดยกำรออกตัว๋แลกเงิน 2 ฉบับ ๆ ละ 100 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำ3 เดือน ให้กับบริษทั
หลกัทรัพย ์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2560 และวนัท่ี 26 มกรำคม 2560 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงิน จ ำนวน
เงิน200 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ใหก้บับริษทัหลกัทรัพยอี์กแห่งหน่ึงเพ่ือจ่ำยช ำระตัว๋แลกเงิน 2ฉบบัดงักล่ำวขำ้งตน้ โดย
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 ต่อปี และค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2.0ต่อปี ต่อมำเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2560 บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนตัว๋แลก
เงิน จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท และไดอ้อกตัว๋แลกเงินฉบบัใหม่ จ ำนวนเงิน 180 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อย
ละ 8.0 ต่อปี และค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2.0 ต่อปี 

บริษทั เดอะฟำร์มแลนด์ 2 จ ำกดั (บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ 
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุ 4) 

13. เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 121,270               164,686               118,770               159,936               

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (57,888)                (57,888)                (54,888)                (54,888)                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 63,382                 106,798               63,882                 105,048               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ยอดยกมา 164,686               222,574               159,936               214,824               

ลดลง (43,416)                (43,416)                (41,166)                (41,166)                

ยอดคงเหลือ 121,270               179,158               118,770               173,658               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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14. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559ประกอบดว้ย 

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

สญัญาเช่าการเงิน

1 209,086               32,776                 241,862                  2,832                   87                        2,919                   312,250               35,197                 347,447                  4,025                   216                      4,241                   

2 - 5 613,460               36,733                 650,193                  605                      18                        623                      628,340               36,992                 665,332                  2,514                   69                        2,583                   

822,546               69,509                 892,055                  3,437                   105                      3,542                   940,590               72,189                 1,012,779               6,539                   285                      6,824                   

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 10,792                 1,473                   12,265                    2,589                   84                        2,673                   12,303                 1,790                   14,093                    2,966                   241                      3,207                   

2 - 5 30,456                 1,916                   32,372                    -                       -                       -                       35,804                 2,389                   38,193                    1,828                   43                        1,871                   

41,248                 3,389                   44,637                    2,589                   84                        2,673                   48,107                 4,179                   52,286                    4,794                   284                      5,078                   

รวม

1 219,878               34,249                 254,127                  5,421                   171                      5,592                   324,553               36,987                 361,540                  6,991                   457                      7,448                   

2 - 5 643,916               38,649                 682,565                  605                      18                        623                      664,144               39,381                 703,525                  4,342                   112                      4,454                   

863,794               72,898                 936,692                  6,026                   189                      6,215                   988,697               76,368                 1,065,065               11,333                 569                      11,902                 

2559

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

เม่ือวนัท่ี 4 และ 7 เมษำยน 2560 บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน ระยองจ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้ ำสญัญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินบำงรำย เพื่อ
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท่ีท ำสญัญำฉบบัแกไ้ขจ ำนวนเงิน 77.50 ลำ้นบำท และ 605.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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15. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

- ใหอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ใบส ำคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจำกสิทธิ 
(Excess Right) จ ำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอตัรำส่วน 1 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดย
ไม่คิดมูลค่ำอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยมีรำคำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบั 3 บำทต่อหน่วย 
และมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัใหม่ได ้1 หุ้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัไดต้ำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรจำกบริษทันับจำกวนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิดงักล่ำว โดยก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไดทุ้ก ๆ 6 เดือนตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธินบัแต่วนัใชสิ้ทธิครั้งแรก ทั้งน้ีกำร
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้ำยตอ้งมีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยเป็นระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทำ้ย 

- ให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 696,426,133 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 696,424,685 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงั
มิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,448 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

- ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 696,424,685 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,044,637,027 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่
จ ำนวน 348,212,342 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยมีกำรจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. จัดสรรหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering)ในอตัรำ 4 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ในรำคำหุน้ละ 2บำท 

2. จดัสรรหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั
ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) 

- บริษทัได้จดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม2560และวนัท่ี24 
พฤษภำคม2560 ตำมล ำดบั 

ในระหวำ่งวนัท่ี 30 พฤษภำคม - 5 มิถุนำยน 2560บริษทัไดรั้บช ำระเงินจำกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 60,633,189หุ้น ในรำคำหุ้น
ละ 2บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 121.27ลำ้นบำท บริษทับนัทึกค่ำใชจ่้ำย เก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยหุ้นเพ่ิมทุน จ ำนวนเงิน 0.71 ลำ้นบำท
เป็นรำยกำรหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน2560 
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16. ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญั 

เม่ือวนัท่ี 3กรกฎำคม2560บริษทัไดจ้ดัสรรและออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) โดยมี
รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร ดงัน้ี 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ   : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท  ชูไก จ ำกัด 
(มหำชน) คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย : 60,633,189หน่วย 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได1้ หุน้ 

(เวน้แตจ่ะมีกำรปรับสิทธิตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก ำหนด) 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 3 บำทต่อหุน้ 
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : สำมำรถใชสิ้ทธิได้ทุก ๆ 6 เดือนตลอดอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธินับ

แต่วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : วนัท่ี 15 มกรำคม 2561  
วนัใชสิ้ทธิสุดทำ้ย : วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 
วนัหมดอำย ุ : วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 

17. ภำษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และ 2559 ดว้ยประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด 
โดยอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัทั้งปีท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทัอำจ
ปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินได้
ประจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และ 2559ดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั (16,192)              (10)                     -                     -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 7,641                 (23,397)              1,069                 (9,011)                

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (8,551)                (23,407)              1,069                 (9,011)                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท
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ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

พนับาท

2560 2559 2560 2559

ประมาณการหน้ีสิน 306 (181) (144) (23)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

18. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและให้เช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง ดงันั้น 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวโดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน2560 และ 2559ประกอบดว้ย 

พนับาท

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 181,724              174,747 335,349 231,867

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 695,607              336,739 59,635 50,709

รวม 877,331              511,486 394,984              282,576

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย จ ำนวนเงิน 290.65 ลำ้นบำท
ซ่ึงมำจำกส่วนงำนใหบ้ริกำร (งวด 2559: 65 ลำ้นบำท) 

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน2560กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

19.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

19.1.1. สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน0.35 ลำ้นบำทและค่ำบริกำรอ่ืนจ ำนวนเงิน 0.60ลำ้นบำท 

19.1.2. สญัญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.52 ลำ้นบำท 
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19.1.3. สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนและค่ำบริกำรอ่ืนจ ำนวนเงิน 3.06 ลำ้นบำท 

19.1.4. สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ ำนวนเงิน 2.16ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำและจ ำนวนเงิน 10.69 ลำ้นบำท 

19.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท 

19.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินร่วมกบับริษทัยอ่ยและกำรค ้ ำประกนัวงเงินกำรให้
ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

19.4 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

19.4.1. สญัญำเช่ำท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงอตัรำค่ำเช่ำเดือนละจ ำนวนเงิน0.91ลำ้นบำท 

19.4.2. สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน0.57 ลำ้นบำทและค่ำบริกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 1.14 ลำ้นบำท 

19.4.3. สญัญำเช่ำอุปกรณ์อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.12ลำ้นบำท 

19.5 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 19.78 ลำ้นบำท 

19.6 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดัถูกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยเ์รียกช ำระค่ำเช่ำที่ดินจ ำนวนทุนทรัพยร์วม จ ำนวนเงิน
13.60 ลำ้นบำท 

20. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน2560 
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