รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และของเฉพาะบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้า งต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น เฉพาะ
กิ จการของบริ ษ ทั ชู ไก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการส าหรั บ งวดปั จจุ บัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่ อ งเหล่ านี้ มาพิ จ ารณาในบริ บ ทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การรับรู้รายได้
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 29 เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และรายละเอียดของรายได้ โดยรายได้
จากการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั มีรายการจานวนมาก และมีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทาให้กลุ่ม
บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงจากการรับรู ้รายได้ไม่ถูกต้อง
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั
รวมถึงข้าพเจ้าได้ทดสอบการออกแบบและความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของวงจรดังกล่าว เพื่อกาหนดจานวน
ตัวอย่างที่ตอ้ งทาการตรวจสอบเนื้ อหาสาระ โดยตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้และเอกสารยืนยันการให้บริ การจากผูร้ ับบริ การ และ
ทดสอบการตัดยอดการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ การทดสอบการควบคุมภายในและการตรวจสอบเนื้ อหาสาระดังกล่าวให้
หลักฐานการตรวจสอบว่าการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ ได้ถูกบันทึกอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามรอบระยะเวลาบัญชี
สินค้ าคงเหลือและเครื่ องจักรให้ เช่ า
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ข้อ 7 และข้อ 10 เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและรายละเอียดของสิ นค้าคงเหลือ
และเครื่ องจักรให้เช่า เนื่ องจากยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีนัยสาคัญต่องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยสิ นค้าคงเหลือและเครื่ องจักรให้เช่าของกลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถขุด/
รถตัก และมีราคาสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศอยูใ่ นภาวะชะลอตัว เป็ นเหตุให้รายได้จากการขายและการ
ให้ บ ริ ก ารลดลงอย่างเป็ นนัยส าคัญ ดังนั้น จึ งมี ค วามเสี่ ยงที่ กลุ่ ม บริ ษ ัท อาจแสดงมู ลค่ าตามบัญ ชี ข องสิ น ค้าคงเหลื อและ
เครื่ องจักรให้เช่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือและเครื่ องจักร
ให้เช่า เข้าร่ วมสังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสิ นค้าคงเหลือและเครื่ องจักรให้เช่า สอบถามผูบ้ ริ หารเพื่อให้
ได้มาซึ่งความเข้าใจในนโยบายของกลุ่มบริ ษทั ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ และมูลค่าที่จะได้รับคืน
ของเครื่ องจักรให้เช่า รวมถึงสุ่ มทดสอบมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืนกับเอกสารราคาขายและราคาตลาดตลอดจนค่าใช้จ่าย
ในการขายที่เกี่ยวข้อง
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดู แลดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ

3

เชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่
เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็
ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
4

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว

(นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2561

5

บริ ษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

3

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ

5

21,400,162.09

5,331,141.87

5,361,170.87

773,821.47

4, 6

266,139,611.25

102,416,901.08

117,994,601.98

214,669,886.37

643,651,778.56

268,687,121.97

4
7

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

-

124,016,742.15

217,633,906.99

125,306,313.75

218,923,478.59

55,751,704.81

32,277,341.46

1,805,337.12

1,967,798.70

467,308,220.30

357,659,291.40

894,119,202.28

705,022,107.10

274,992,130.00

274,992,130.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

4, 8
9
4, 10
11

-

-

49,518,957.62

47,843,120.85

47,806,677.63

46,106,677.63

2,321,679,624.36

2,402,880,821.40

583,894,712.62

633,352,868.22

6,387,244.80

-

6,387,244.80

-

90,847,647.97

76,817,299.95

17,207,707.92

10,573,208.35

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,468,433,474.75

2,527,541,242.20

930,288,472.97

965,024,884.20

รวมสินทรัพย์

2,935,741,695.05

2,885,200,533.60

1,824,407,675.25

1,670,046,991.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

3

หนี สิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน

12

74,390,408.78

81,490,842.53

64,478,681.77

71,533,879.71

4, 13

345,269,305.33

225,078,044.60

261,558,081.43

153,580,396.88

หนี สิ นส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน

14

312,287,227.10

382,440,914.19

58,806,053.46

61,878,722.56

4

14,000,000.00

47,950,000.00

62,000,000.00

เงินกูย้ มื ระยะสันอืน

15

178,853,143.30

178,853,143.30

199,475,744.73

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

357,275.27

หนี สิ นหมุนเวียนอืน

199,475,744.73
-

-

-

42,992,834.06

26,550,327.02

15,720,072.01

11,014,140.45

968,150,193.84

915,035,873.07

627,366,031.97

559,482,884.33

16

50,160,000.00

106,798,000.00

50,160,000.00

105,048,000.00

หนี สิ นระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

17

574,303,265.09

664,143,712.32

422,488.83

4,341,687.21

หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

78,356,582.79

88,660,169.22

35,245,078.22

36,568,321.97

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

19

16,487,084.85

18,387,681.81

8,255,735.03

9,215,507.79

13,811,069.87

11,331,029.01

2,240,673.00

2,308,344.10

733,118,002.60

889,320,592.36

96,323,975.08

157,481,861.07

1,701,268,196.44

1,804,356,465.43

723,690,007.05

716,964,745.40

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

1,044,637,027.00

696,426,133.00

1,044,637,027.00

696,426,133.00

757,057,874.00

696,424,685.00

757,057,874.00

696,424,685.00

269,475,237.50

209,553,500.00

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

20

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,044,637,027 หุ้น
(ปี 2559: 696,426,133 หุ้น) มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 757,057,874 หุ้น
(ปี 2559: 696,424,685 หุ้น) ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

22

269,475,237.50

209,553,500.00

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

2

39,195,609.23

39,195,609.23

23

32,849,309.98

31,524,151.37

32,849,309.98

31,524,151.37

135,895,467.90

104,146,122.57

41,335,246.72

15,579,909.53

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,234,473,498.61

1,080,844,068.17

1,100,717,668.20

953,082,245.90

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,935,741,695.05

2,885,200,533.60

1,824,407,675.25

1,670,046,991.30

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

8

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

553,523,270.89

430,018,084.26

3, 4
รายได้จากการขายและการให้ บริการ

29

1,157,346,030.48

650,344,725.67

ต้นทุนขายและการให้บริ การ

26

(926,960,818.87)

(669,750,154.39) (533,625,884.54) (437,009,562.82)

กําไร(ขาดทุน)ขันต้ น
รายได้อืน

230,385,211.61

(19,405,428.72)

19,897,386.35

(6,991,478.56)

25,326,079.11

9,582,541.08

56,202,580.16

34,025,015.96

(33,279,933.67)

92,994,374.00
(13,891,412.76)

(17,244,191.78)

เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

24
26

(27,926,832.12)

26

(126,834,609.35)

ต้นทุนทางการเงิน

27

(72,350,275.52)

(70,549,523.57)

(29,833,474.42)

(22,557,349.94)

28,599,573.73

(244,801,355.14)

25,035,597.62

(129,466,017.96)

1,821,897.13

(35,331,237.28)

1,467,574.64

(9,232,138.30)

30,421,470.86

(280,132,592.42)

26,503,172.26

(138,698,156.26)

19

3,316,291.36

2,951,922.66

721,654.43

653,522.54

28

(663,258.28)

(590,384.53)

(144,330.89)

(130,704.51)

2,653,033.08

2,361,538.13

577,323.54

522,818.03

33,074,503.94

(277,771,054.29)

27,080,495.80

(138,175,338.23)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จา่ ย)ภาษีเงินได้

28

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

(131,149,010.26) (100,333,855.71) (116,698,013.64)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ เข้ าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่

3

0.0416

(0.4022)

0.0362

(0.1992)

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)

3

731,804,758

696,424,685

731,804,758

696,424,685

กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)

3
3

0.0411
739,633,141

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

0.0358
739,633,141

9

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2559
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เพิมทุนหุ น้ สามัญ
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

20

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและชําระแล้ว
696,424,685.00

บาท
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิจ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
209,553,500.00
39,195,609.23
31,524,151.37
381,917,176.86

รวม
1,358,615,122.46

696,424,685.00

209,553,500.00

39,195,609.23

31,524,151.37

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

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

60,633,189.00
757,057,874.00

59,921,737.50
269,475,237.50

39,195,609.23

1,325,158.61
32,849,309.98

30,421,470.86
2,653,033.08

120,554,926.50
30,421,470.86
2,653,033.08

(1,325,158.61)
135,895,467.90

1,234,473,498.61

10

บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2559
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เพิมทุนหุ น้ สามัญ
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุ น้
ทีออกและชําระแล้ว
696,424,685.00

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
153,755,247.76
209,553,500.00
31,524,151.37

696,424,685.00

209,553,500.00

20

60,633,189.00
-

59,921,737.50
-

23

757,057,874.00

269,475,237.50

31,524,151.37
1,325,158.61
32,849,309.98

รวม
1,091,257,584.13

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

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

26,503,172.26
577,323.54

120,554,926.50
26,503,172.26
577,323.54

(1,325,158.61)
41,335,246.72

1,100,717,668.20

11

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
28,599,573.73 (244,801,355.14)
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก
(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคา
316,078,466.30 288,042,050.94
หนีสงสัยจะสู ญและหนีสู ญ
1,441,657.42
15,123,869.91
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
4,048,328.58
1,041,230.29
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
3,905,310.30
241,549.60
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
(271,587.94)
(895,230.44)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนและการปรับมูลค่าทียังไม่เกิดขึน
(7,590,028.12)
1,195,698.82
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบียรับ
(1,024,743.58)
(608,178.99)
ต้นทุนทางการเงิน
72,350,275.52
70,549,523.57
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
4,213,887.31
2,240,286.77
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
421,751,139.52 132,129,445.33
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
(165,164,367.67) 19,816,433.90
สิ นค้าคงเหลือ
(36,360,480.03) (31,088,446.52)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
(23,440,812.10) (11,395,472.80)
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
411,119.92
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
(20,194,269.13) (1,370,203.59)
การเปลียนแปลงในหนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
98,144,033.60
79,140,787.64
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
16,442,507.04
6,354,240.25
จ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
(2,798,192.91) (1,327,121.40)
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
(1,198,891.65)
(515,412.00)
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
287,180,666.67 192,155,370.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
25,035,597.62

(129,466,017.96)

44,455,073.07
22,626,640.17
4,048,328.58
(271,587.94)
(7,590,028.12)
(92,994,374.00)
(22,310,296.16)
29,833,474.42
918,919.22

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

3,751,746.86

(24,010,254.92)

93,880,447.71
93,184,457.39
163,427.83
(675,846.82)

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

115,642,553.71
4,705,931.56
(1,157,037.55)
(67,671.10)
309,428,009.59

74,017,404.20
264,840.79
(979,450.16)
(1,775.00)
61,064,402.82
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
รับดอกเบีย
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึน
ซื ออุปกรณ์
เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน(ลดลง)
รับเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
รับเงินกูย้ มื ระยะสันอืน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสันอืน
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
จ่ายชําระหนีสิ นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินจากการเพิมทุน
ต้นทุนทางการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
22,113,836.08
7,892,488.08
19,734,345.92
(5,958,652.75) (3,053,132.33)
325,583,192.92
85,638,104.49

2560
1,024,743.66
30,926,374.29
(35,374,028.46)
283,757,756.16

2559
623,402.33
36,921,524.02
(23,564,144.07)
206,136,153.01

(86,941,903.22)
887,850.47
(86,054,052.75)

92,994,374.00
(394,600,000.00) (182,200,000.00)
(30,739,706.44) (7,316,045.93) (1,464,106.22)
1,834,600.18
887,850.47
652,347.45
(28,905,106.26) (308,033,821.46) (183,011,758.77)

(7,100,433.75) 16,096,038.54
32,000,000.00
(18,000,000.00)
197,781,059.08
(20,000,000.00)
94,690,000.00
(162,825,951.70) (363,274,849.15)
(57,888,000.00) (57,888,000.00)
120,554,926.50
(68,375,224.24) (69,838,621.80)
(0.22)
(181,634,683.19) (182,434,373.55)
16,069,020.22
(5,203,326.80)
5,331,141.87
10,534,468.67
21,400,162.09
5,331,141.87

(7,055,197.94)
32,000,000.00
(46,050,000.00)
(20,000,000.00)
(6,991,867.48)
(54,888,000.00)
120,554,926.50
(30,531,883.14)
(12,962,022.06)
4,587,349.40
773,821.47
5,361,170.87

22,015,809.38
15,600,000.00
(36,000,000.00)
197,781,059.08
(26,564,161.53)
(54,888,000.00)
(20,980,892.81)
(0.22)
96,963,813.90
(409,840.38)
1,183,661.85
773,821.47
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บริษัท ชู ไก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) “บริ ษทั ” ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2540 และได้แปรสภำพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรจำหน่ำย บริ กำรซ่อมและให้เช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตัก และรถขนส่ง
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2551 บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยใน “ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” ต่อมำเมื่อ
วันที่ 7 สิ งหำคม 2557 บริ ษทั ได้ยำ้ ยหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั เข้ำซื้อขำยใน “ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
บริ ษทั มีสำนักงำนจดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 42/62 หมู่ 14 ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

2.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินของบริ ษทั ได้จดั ทำเป็ นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็ นบำท ซึ่งกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดทำรำยงำนในประเทศ ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกของผูอ้ ่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภำษำไทย บริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรหลำย
ประกำร ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำร
ใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปั จจัยต่ำง ๆ ที่ ผบู ้ ริ หำรมีควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้
สภำวกำรณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อำจอำศัยข้อมูลจำกแหล่งอื่นและนำไปสู่ กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรกำหนดจำนวนสิ นทรัพย์และ
หนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งต่อมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่กำรประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และ
จะบันทึกในงวดที่ปรับและในงวดอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนำคต
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เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมได้งบกำรเงินของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
สัดส่วนเงินลงทุน
บริ ษทั ย่อย

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

2560

2559

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

ไทย

จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำรถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด

ไทย

จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำรถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

ไทย

จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำรถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด

ไทย

จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำรถเครน

100%

100%

รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสำระสำคัญได้ถูกตัดออกในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันสำหรับรำยกำรบัญชีหรื อเหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่คล้ำยคลึงกัน
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำก
บริ ษทั มีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนและสำมำรถใช้อำนำจในกำรสัง่ กำรกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมนับแต่วนั ที่มีกำร
ควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง
ส่ วนเกิ นทุ นจำกกำรรวมธุ รกิ จ ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกัน เป็ นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุ ทธิ ตำมบัญชี ของเงิ นลงทุ นที่ ได้รับมำกับ
ต้นทุนกำรซื้ อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ซึ่ งกำรลงทุนดังกล่ำวเป็ นกำร
รวมกิจกำรที่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมและผูบ้ ริ หำรชุดเดียวกัน โดยส่วนเกินดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำรเปลีย่ นแปลงจำกกำรใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ (ฉบับปรับปรุ ง 2559) ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ น
กำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่ำงปี 2560 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใช้มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุ งใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 ดังต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่ อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรนำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นค้ำคงเหลือ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

นโยบำยกำรบัญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลงประมำณกำรทำงบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลำด
เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

รำยได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรบัญ ชี ส ำหรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จำกรั ฐ บำลและกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
ต้นทุนกำรกูย้ มื

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)

กำไรต่อหุน้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)

ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่ อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)

เกษตรกรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญำประกันภัย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)

ส่วนงำนดำเนินงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

งบกำรเงินรวม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรร่ วมกำรงำน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ควำมช่ ว ยเหลื อ จำกรั ฐ บำล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้อ งอย่ำ ง
เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)

ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อผู ้
ถือหุน้
กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2560)

กำรเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จำกกำรรื้ อถอน กำรบู รณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
สิ ท ธิ ในส่ ว นได้เสี ยจำกกองทุ น กำรรื้ อถอน กำรบู รณะและกำร
ปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง

กำรปรั บ ปรุ ง ย้อ นหลัง ภำยใต้ม ำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่
มีภำวะเงินเฟ้อรุ นแรง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงิ นทุ น
ขั้น ต่ ำและปฏิ สัมพัน ธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำร
บัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ มใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ดังกล่ำว
3.

สรุปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
เกณฑ์ กำรวัดค่ ำในกำรจัดทำงบกำรเงิน
นอกจำกที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในกำรจัดทำ
งบกำรเงินใช้รำคำทุนเดิม
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รำยได้
รำยได้ที่รับรู ้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรื อภำษีขำยอื่น ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่งรับรู ้รำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำแล้ว
รำยได้รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำที่มีนยั สำคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
และจะไม่รับรู ้รำยได้ถำ้ ฝ่ ำยบริ หำรยังมีกำรควบคุมหรื อบริ หำรสิ นค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรื อมีควำมไม่แน่นอนที่มีนยั สำคัญในกำร
ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจำกกำรขำยสิ นค้ำ ไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถือหรื อมี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะต้องรับคืนสิ นค้ำ
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำ
เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล
ดอกเบี้ยรับและรำยได้อื่น
ดอกเบี้ยถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้อื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ค่ ำใช้ จ่ำย
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ที่ได้รับตำมสัญญำ
เช่ำจะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเป็ นส่วนหนึ่ งของค่ำเช่ำทั้งสิ้นตำมสัญญำ ค่ำเช่ำที่อำจเกิดขึ้นจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนในรอบ
บัญชีที่มีรำยกำรดังกล่ำว
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนกำรกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อม
ใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่วน
ต้นทุนกำรกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วธิ ีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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ค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินที่กำหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ดำเนินกำรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็ นแผนจ่ำยสมทบที่กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสิ นทรัพย์ของ
กองทุนแยกออกจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสมทบเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและกลุ่ม
บริ ษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภำระหนี้ สินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงำนส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบันทึ กเป็ นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรทำงำนของพนักงำน
โดยกำรประมำณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรทำงำนให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลำทำงำนถึง
ปี ที่เกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่ำวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั อัตรำคิดลด
ใช้อตั รำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลเป็ นอัตรำอ้ำงอิงเริ่ มต้น กำรประมำณกำรหนี้ สินดังกล่ำวคำนวณตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรื อกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริ กำรในอดีต หรื อ ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรต้องรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกำไรและ
ขำดทุนจำกกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกิดขึ้น
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยมีกำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงเป็ นหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ยกเลิกกำรจ้ำงพนักงำนหรื อกลุ่มของพนักงำน
ก่อนวันเกษียณตำมปกติ
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ือและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำด
ที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัด
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มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่องสำหรั บสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่
เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรม
นั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับ
ตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กลุ่มบริ ษทั ประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำปี ที่ตอ้ งเสี ยภำษี โดยใช้
อัตรำภำษี ที่ประกำศใช้หรื อที่ คำดว่ำมี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษี ที่เกี่ ยวกับ
รำยกำรในปี ก่อน ๆ
ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ เกิ ดขึ้ นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี และมูลค่ำฐำนภำษี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อตั รำภำษีที่
ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำง
ภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ำได้ต้ งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
เพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปั จจัย รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำย
ภำษี และจำกประสบกำรณ์ ในอดี ต กำรประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนและอำจเกี่ ยวข้องกับกำร
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ ๆ อำจทำให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนกำรตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ควำมเพียงพอของภำษี
เงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะนำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบันและภำษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงำน
จัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะ
จ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้ สินในเวลำ
เดียวกัน
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะบัน ทึ กต่อเมื่ อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษี ในอนำคตจะมีจำนวน
เพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนด
จ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่ อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรเก็บเงิ นลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่ คำดว่ำจะ
เกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์ กำรเก็บเงิ นในอดี ต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและภำวะเศรษฐกิ จที่ เป็ นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่แตกต่ำงกันอำจมีผลต่อจำนวนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น
กำรปรับปรุ งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอำจมีข้ ึนได้ในอนำคต
สินค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
สิ นค้ำคงเหลือประเภทอะไหล่และอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ส่ วนสิ นค้ำคงเหลืออื่นแสดงในรำคำทุน
ตำมวิธีรำคำเจำะจง
ต้นทุนสิ นค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือต้นทุนในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยูใ่ นสถำนที่และสภำพปั จจุบนั ในกรณี
ของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ำรวมกำรปั นส่วนของค่ำโสหุย้ กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลงสำหรับสิ นค้ำที่เสื่ อมคุณภำพ เสี ยหำย ล้ำสมัยและค้ำงนำน
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้แก่ ที่ดิน และอำคำรที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรื อจำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้ง
สองอย่ำง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรื อใช้ในกำรผลิตหรื อจัดหำสิ นค้ำหรื อให้บริ กำรหรื อใช้ในกำรบริ หำรงำน
ที่ดิน แสดงในรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำร แสดงในรำคำทุน หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำรรวมรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นในภำยหลังเข้ำเป็ นมูลค่ำบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั
จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตที่ เกี่ ยวข้องกับรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่ อมแซม
และบำรุ งรักษำทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น เมื่อชิ้นส่วนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนถูกเปลี่ยนแทน ชิ้นส่วนที่ถูก
เปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจำกบัญชีดว้ ยมูลค่ำตำมบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเสื่ อมรำคำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของอำคำรเท่ำกับ 30 ปี
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบำรุ งอำคำรและอุปกรณ์
ที่เกิดขึ้นเป็ นประจำจะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเสื่ อมรำคำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ

จำนวนปี
5 และ 30

อำคำร

3 และ 30

เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เ ช่ำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์

5, 7, 10 และ 15
5 และ 7

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน

5

ยำนพำหนะ

5

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุ งที่ดินบำงส่วน และงำนระหว่ำงก่อสร้ำงและสิ นทรัพย์ระหว่ำงทำง
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของเครื่ องจักรให้เช่ำที่ได้มำจำกประเทศจีน (รถเครนและ
รถฟอร์ คลิฟท์) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนปั จจุบนั ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงได้เปลี่ยนแปลงประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์
ของเครื่ องจักรให้เช่ำดังกล่ำวจำกเดิม 15 ปี เป็ น 10 ปี
วิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่ำคงเหลือ ได้รับกำรทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ ง
ตำมควำมเหมำะสม
รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับรำคำตำมบัญชีและรวมไว้อยูใ่ น
กำไรหรื อขำดทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ให้เช่ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เช่ำและขำย ดังนั้น หำกยังไม่มีกำรขำยจะนำสิ นทรัพย์ออกไปให้บริ กำรโดย
บัน ทึ กไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ภำยใต้บัญ ชี “ที่ ดิ น อำคำรและอุ ป กรณ์ ” และคิ ด ค่ ำเสื่ อ มรำคำตำมอำยุก ำรให้ป ระโยชน์
โดยประมำณข้ำงต้นในกำไรหรื อขำดทุนภำยใต้บญ
ั ชี “ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร” จนกระทัง่ เมื่อมีกำรขำยจะหยุดคิดค่ำเสื่ อม
รำคำและจัดประเภทบัญ ชี ไปเป็ นสิ นค้ำคงเหลื อ พร้อมทั้งรับรู ้ตน้ ทุ นขำยด้วยมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี (รำคำทุ นหักค่ ำเสื่ อมรำคำ
สะสม) ณ วันที่ขำยในกำไรหรื อขำดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรำยกำรขำยนั้น
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำตัด
จำหน่ำยบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง
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สัญญำเช่ ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำสิ นทรัพย์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิ น
สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ ง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ โดยจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยจะปั นส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึก
เป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ำยจะบันทึ กในกำไรหรื อขำดทุ นตลอดอำยุของสัญญำเช่ ำสิ นทรั พย์ที่ได้มำตำมสัญ ญำเช่ ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิ เลือกซื้อสิ นทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินเมื่อครบกำหนดตำมมูลค่ำหรื อ
อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน ดังนั้นหำกกลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยเลือกซื้อสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะบันทึกจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยซื้อรวมไว้ในหนี้สิน
ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์ตำมบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินว่ำ มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รับรู ้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ำมูล
ค่ำที่จะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ แล้วแต่
มูลค่ำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็ น
มูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนคำนึ งภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตำมเวลำ
และควำมเสี่ ยงที่ มีต่อสิ นทรัพย์สำหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสิ นทรัพย์อื่น ให้พิจำรณำมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีควำมเกี่ยวข้องด้วย
กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่ อม
รำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน
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ประมำณกำรหนีส้ ิน
ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระหนี้สินเกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำงกฎหมำยหรื อภำระ
ผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อชำระ
ภำระหนี้ สินดังกล่ำว โดยจำนวนภำระหนี้ สินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวเป็ น
นัยสำคัญ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดในตลำดปั จจุบนั ก่อนคำนึ ง
ภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ซึ่ งกำรใช้ดุลย
พินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญมีดงั นี้
ข้อพิพำททำงกำรค้ำและคดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำงกำรค้ำและกำรถูกฟ้องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของข้อพิพำทและคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่ำประมำณกำรหนี้ สินที่ บนั ทึ กไว้เพียงพอกับควำมเสี ยหำยที่ อำจ
เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำมผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้
เงินตรำต่ ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในกำร
ดำเนิ นงำน โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนและสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วันที่ เกิ ด
รำยกำร แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำตำมสัญญำ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรหรื อขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนด
คำนวณโดยปรับสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงค้ำง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนจำกอัตรำตำมสัญญำเป็ นรำคำ
ตลำดของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีอำยุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้ อื่นหรื อเจ้ำหนี้ อื่นจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำให้รับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงวดบัญชีน้ นั
เงินปันผลจ่ ำย
เงิ นปั นผลจ่ำยและเงินปั นผลจ่ำยระหว่ำงกำลบันทึ กในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรในรอบระยะเวลำบัญชี ซ่ ึ งที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล
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กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน )ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน )สำหรับ ปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่
ออกจำหน่ำยและชำระแล้วในระหว่ำงปี
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
กำไรสำหรับปี (บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30,421,470.86

26,503,172.26

หุน้ สำมัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกรำคม

696,424,685

696,424,685

ผลกระทบจำกหุน้ ที่ออกและจำหน่ำย
หุน้ สำมัญตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )

35,380,073
731,804,758

35,380,073
731,804,758

0.0416

0.0362

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก

กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรั บปี ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญด้วยผลรวมของจำนวนหุ ้นสำมัญ ถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักที่ ออกจำหน่ ำยแล้วในระหว่ำงปี บวกด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่บริ ษทั อำจต้องออกเพื่อแปลงสภำพหุ ้น
สำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญโดยมิได้รับสิ่ งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้ น และสมมติวำ่ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้
สิ ทธิแปลงเป็ นหุน้ สำมัญเมื่อรำคำตำมสิ ทธิต่ำกว่ำรำคำตลำดถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี ของหุน้ สำมัญ
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุน้ ปรับลด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท

หุน้

บำทต่อหุน้

กำไร

จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก

กำไรต่อหุน้

บำท

หุน้

บำทต่อหุน้

กำไร

จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก

กำไรต่อหุน้

กาไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน

30,421,470.86

731,804,758

0.0416

26,503,172.26

731,804,758

0.0362

ผลกระทบของหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลด
กำไรต่อหุน้ ปรับลด

30,421,470.86

7,828,383
739,633,141

0.0411

26,503,172.26

7,828,383
739,633,141

0.0358
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4.

รำยกำรบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกกลุ่มบริ ษทั ควบคุม
ไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำ
ให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอำนำจในกำรวำงแผน
และควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มี รำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมสัญญำที่ตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยกำรบัญชีสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2560
บริษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ซื้ อสิ นค้ำ
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ซื้ อสิ นค้ำ
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

2559

-

-

2,682,412.96
3,565,546.98
4,448,400.00
12,394,000.00
1,589,446.73
169,258.32

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

-

-

39,658,418.79
15,388,640.61
6,150,000.00
13,449,114.22
1,625,436.15
46,600.00

17,070,260.19
12,523,399.61
4,200,000.00
14,724,000.00
1,379,641.66
48,800.00
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บำท
งบกำรเงินรวม
2560
บริษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้อื่น
เงินปันผลรับ
ซื้ อสิ นค้ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
เงินปันผลรับ
ซื้ อสิ นค้ำ
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เครน แดง จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้อื่น
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
รำยได้อื่น
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
บริ ษทั เดอะฟำร์มวัลเล่ย ์ จำกัด
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)
ค่ำเช่ำที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำง
ดอกเบี้ยจ่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

2559

-

-

72,285.00
600,000.00
12,999,974.00
2,340,000.00
635,942.84

62,220.00
600,000.00
640,825.36

-

-

219,714,166.16
2,906,830.11
5,940,000.00
79,994,400.00
4,876,000.00
632,025.87
342,398.83
513,396.30
16,386.99

141,367,985.23
4,020,000.00
15,216,000.00
962,740.67
1,688.05
367,142.41
475,071.90

6,802,963.13
13,041.00
3,254,600.47

2,335,953.04
590.70
599,800.00

168,595.00
80,000.00

185,318.25
-

143,971.00
5,268.13
35,000.00

678,309.00
84,648.06
-

143,971.00
-

401,349.00
-

15,925.00

55,110.00

15,925.00

43,110.00

3,765,000.00
1,011,915.21

195,000.00
-

1,200,000.00
1,011,915.21

-
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ค่ ำตอบแทนทีจ่ ่ ำยให้ ผ้บู ริหำรสำคัญ
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผบู ้ ริ หำรสำคัญสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น

44,966,263.70

45,571,738.44

44,815,839.72

45,335,960.87

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

1,542,851.16
46,509,114.86

2,023,379.68
47,595,118.12

1,542,851.16
46,358,690.88

2,023,379.68
47,359,340.55

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

บริษทั ย่อย
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
ดอกเบี้ยค้ำงรับ

-

-

2,061,915.78

1,537,010.69

เงินมัดจำรับ

-

-

95,700.00

95,700.00

-

-

6,261,199.28

9,340,245.54

-

-

117,846.54

203,471.75

ดอกเบี้ยค้ำงรับ

-

-

2,750,601.33

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

-

-

-

-

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุ 8)

274,992,130.00

65,058.24
274,992,130.00

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จำกัด
ลูกหนี้ อื่น

20,330.00

-

-

-
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บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

1,200,000.00

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย

80,547.94

1,200,000.00

-

-

-

80,547.94

-

ลูกหนีก้ ำรค้ ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

-

-

3,072,531.87

49,073,745.99

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด

-

-

25,095,182.29

90,022,269.27

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

-

-

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด

-

-

-

50,000.00

23,518,955.00

44,821,131.17

บริ ษทั เครน แดง จำกัด

2,708,987.99

853,823.59

2,568.00

11,128.00

บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จำกัด

61,882.38

221,201.10

61,882.38

221,201.10

บริ ษทั เดอะฟำร์ มวัลเล่ย ์ จำกัด
รวม

2,770,870.37

19,730.80
1,094,755.49

51,751,119.54

19,730.80
184,219,206.33

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

-

-

12,989,397.01

550,354.63

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด

-

-

16,600,516.49

3,858,510.45

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

-

-

2,503,800.00

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด

-

-

5,309,352.99

บริ ษทั เครน แดง จำกัด

557,827.07

116,346.00

รวม

557,827.07

116,346.00

37,403,066.49

486,436.96
12,000.00
4,907,302.04
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เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
99,000,000.00
41,900,000.00
253,100,000.00
239,200,000.00
323,600,000.00
675,700,000.00
281,100,000.00
(32,048,221.44)
(12,412,878.03)
643,651,778.56
268,687,121.97

บริ ษทั มี เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด และบริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส
จำกัด โดยออกตัว๋ สัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิ น 1 ปี อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดี ประเภทเงินกูเ้ บิ กเกินบัญชี
(Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลักประกัน
กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ยอดยกมำ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
281,100,000.00
98,900,000.00
535,100,000.00
205,200,000.00
(140,500,000.00)
(23,000,000.00)
675,700,000.00
281,100,000.00

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดยกมำ
บวก หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดคงเหลือ

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
12,412,878.03
19,635,343.41
12,412,878.03
32,048,221.44
12,412,878.03
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

-

-

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด

-

-

2560

2559

33,950,000.00

47,000,000.00

-

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

14,000,000.00

-

14,000,000.00

รวม

14,000,000.00

-

47,950,000.00

15,000,000.00
62,000,000.00

บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด และบริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด โดยกำรออกตัว๋ สัญญำใช้
เงินอำยุไม่เกิน 1 ปี อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจำธนำคำรพำณิ ชย์และไม่มีหลักประกัน
บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำก บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำรออกตัว๋ สัญญำใช้เงินชนิ ดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยที่
เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำรำยใหญ่ช้ นั ดีประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลักประกัน
กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559
มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2560
ยอดยกมำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

-

2560

2559

-

62,000,000.00

82,400,000.00

เพิม่ ขึ้น

32,000,000.00

-

32,000,000.00

15,600,000.00

ลดลง

(18,000,000.00)

-

(46,050,000.00)

(36,000,000.00)

ยอดคงเหลือ

14,000,000.00

-

47,950,000.00

62,000,000.00

กำรคำ้ ประกันหนีส้ ินระหว่ ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีกำรค้ ำประกันหนี้สินระหว่ำงกัน ดังนี้
บริษัท
บริ ษทั ได้ค้ ำประกันวงเงินเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อย จำนวนเงิ น 38 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 12
และ 16)
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บริ ษทั ได้ค้ ำประกันหนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิ นของบริ ษ ทั ย่อย มูลค่ำตำมบัญชี คงเหลือ จำนวนเงิ น 817.27 ล้ำนบำท (ดู
หมำยเหตุ 17)
บริ ษทั ได้ค้ ำประกันวงเงินกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันของบริ ษทั ย่อย จำนวนเงิน 19 ล้ำนบำท
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เดอะ ฟำร์ มแลนด์ 2 จำกัด ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภำยหน้ำ เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นของบริ ษทั (ดูหมำยเหตุ 15)
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ค้ ำประกันหนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั มูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือ จำนวนเงิน 82.09 ล้ำนบำท
(ดูหมำยเหตุ 17)
ลักษณะควำมสัมพันธ์
ชื่อ
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด
บริ ษทั เครน แดง จำกัด

ประเทศ/สัญชำติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จำกัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั เดอะฟำร์ มวัลเล่ย ์ จำกัด

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั เดอะ ฟำร์ มแลนด์ 2 จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย
ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
-

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ถือหุน้ ทำงตรง
ถือหุน้ ทำงตรง
ถือหุน้ ทำงตรง
ถือหุน้ ทำงตรง
ผูบ้ ริ หำรและ/หรื อผูถ้ ือหุน้
เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ผูบ้ ริ หำรและ/หรื อผูถ้ ือหุน้
เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ผูบ้ ริ หำรและ/หรื อผูถ้ ือหุน้
คนเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ คนเดียวกัน
ผูบ้ ริ หำรและ/หรื อผูถ้ ือหุน้
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หลักเกณฑ์ ในกำรคิดรำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงกัน
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิ ชย์

มูลค่ำกำรซื้อ - ขำย เครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ และสิ นค้ำ
มูลค่ำกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่ง
มูลค่ำกำรให้บริ กำรซ่อมแซม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ค่ำเช่ำที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำง
ดอกเบี้ยรับ - จ่ำย

5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
บำท
งบกำรเงินรวม
เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

2560
460,878.20
20,939,283.89
21,400,162.09

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
138,000.00
5,223,170.87
5,361,170.87

2559
54,457.53
719,363.94
773,821.47
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6.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

ลูกหนี้ กำรค้ำ

246,801,748.25

139,600,954.52

112,581,501.42

206,977,784.44

หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

(59,163,578.33)

(57,666,666.25)

(6,183,507.45)

(3,295,975.18)

ลูกหนี้ กำรค้ำ - สุ ทธิ

187,638,169.92

81,934,288.27

106,397,993.97

203,681,809.26

77,615,175.86

19,777,379.10

11,225,346.30

10,877,256.22

657,325.12

616,545.03

242,226.70

66,880.00

1,194,100.57

1,230,719.86

582,062.01

496,967.89

รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

79,466,601.55

21,624,643.99

12,049,635.01

11,441,104.11

(965,160.22)

(1,142,031.18)

(453,027.00)

(453,027.00)

ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

78,501,441.33

20,482,612.81

11,596,608.01

10,988,077.11

266,139,611.25

102,416,901.08

117,994,601.98

214,669,886.37

ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
เงินทดรองจ่ำย
อื่น ๆ

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

บำท
งบกำรเงินรวม
2560
ยอดยกมำ

2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

58,808,697.43

44,931,382.45

3,749,002.18

1,781,519.94

บวก หนี้ สงสัยจะสูญ

1,441,657.42

15,123,869.91

2,991,296.76

2,144,172.54

หัก ตัดจำหน่ำยหนี้ สูญ
ยอดคงเหลือ

(121,616.30)
60,128,738.55

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

(103,764.49)
6,636,534.45

(176,690.30)
3,749,002.18
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มียอดลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือ โดยแยกตำมจำนวนเดือนที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2560
ลูกหนี้การค้ า - กิจการอื่น
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
ลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน
มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม

2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2560

20,740,934.84

40,779,456.01

2,545,158.47

2,029,228.24

149,574,402.13
16,058,391.97
8,637,901.15
49,019,247.79
244,030,877.88

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

48,548,215.96
2,863,000.00
3,504,932.57
3,369,074.88
60,830,381.88

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

2,675.00

442,829.25

7,153,566.30

15,193,697.12

85,850.38
2,303,481.12
378,863.87
2,770,870.37

265,315.38
386,610.86
1,094,755.49

17,289,729.61
12,096,596.87
12,871,564.61
2,339,662.15
51,751,119.54

35,978,811.30
8,250,028.57
20,437,580.91
104,359,088.43
184,219,206.33
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7.

สินค้ ำคงเหลือ

บำท
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

รถเครน

79,870,179.37

123,412,124.01

81,058,180.97

124,600,125.61

รถฟอร์คลิฟท์

21,079,881.27

21,079,881.27

21,079,881.27

21,079,881.27

รถขุด/รถตัก

9,665,757.67

49,776,456.45

9,665,757.67

49,776,456.45

16,084,265.13

17,340,037.30

16,185,835.13

17,441,607.30

6,199,050.37

10,859,471.04

6,199,050.37

10,859,471.04

132,899,133.81

222,467,970.07

134,188,705.41

223,757,541.67

(8,882,391.66)
124,016,742.15

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

(8,882,391.66)
125,306,313.75

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

อะไหล่และอุปกรณ์
งำนระหว่ำงทำและสิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง
สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลงมีรำยกำรเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดยกมำ
บวก ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ
ยอดคงเหลือ

บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
4,834,063.08
3,792,832.79
4,048,328.58
1,041,230.29
8,882,391.66
4,834,063.08
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8.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บำท

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

สัดส่ วนเงินลงทุน
ทุนชำระแล้ว
2560 2559
2560
2559
100% 100% 25,000,000.00 25,000,000.00
100% 100% 150,000,000.00 150,000,000.00
100% 100% 25,000,000.00 25,000,000.00
100% 100% 100,000,000.00 100,000,000.00

รำคำทุน
2560
24,999,300.00
149,999,200.00
24,999,930.00
99,993,000.00
299,991,430.00

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

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สุ ทธิ
2560
2559
2560
2559
(24,999,300.00) (24,999,300.00)
149,999,200.00 149,999,200.00
24,999,930.00 24,999,930.00
99,993,000.00 99,993,000.00
(24,999,300.00) (24,999,300.00) 274,992,130.00 274,992,130.00

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

บำท
2560
ยอดยกมำ

24,999,300.00

บวก ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

24,999,300.00

ยอดคงเหลือ

2559
24,999,300.00
24,999,300.00

บริ ษทั ได้พิจำรณำบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิในงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
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9.

อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดินและ
ที่ดินเปล่ำ

อำคำรพำณิ ชย์

รวม

ที่ดินเปล่ำ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

-

3,563,066.00

3,563,066.00

-

โอนเข้ำ - ที่ดิน
(ดูหมำยเหตุ 10)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

46,106,677.63

-

46,106,677.63

46,106,677.63

46,106,677.63

3,563,066.00

49,669,743.63

46,106,677.63

1,700,000.00
47,806,677.63

3,563,066.00

1,700,000.00
51,369,743.63

1,700,000.00
47,806,677.63

โอนเข้ำ - ที่ดิน
(ดูหมำยเหตุ 10)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

-

1,802,459.58

1,802,459.58

-

ค่ำเสื่ อมรำคำ

-

24,163.20

24,163.20

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

-

1,826,622.78

1,826,622.78

-

ค่ำเสื่ อมรำคำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

-

24,163.23
1,850,786.01

24,163.23
1,850,786.01

-

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

46,106,677.63

1,736,443.22

47,843,120.85

46,106,677.63

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

47,806,677.63

1,712,279.99

49,518,957.62

47,806,677.63
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ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม
2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
แสดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

2559
0.02

0.02

บริ ษ ัท ย่อ ยได้จ ดจำนองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ ำงที่ มี อ ยู่แ ล้วและที่ จ ะมี ข้ ึ น ในภำยหน้ำ ตลอดจน ผลประโยชน์ จำกกำรท ำ
ประกันภัยสิ่ งปลูกสร้ำง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมำยเหตุ 12)
บริ ษทั ได้วำ่ จ้ำง บริ ษทั โนเบิ้ล พร็ อพเพอร์ต้ ี แวลูเอชัน่ จำกัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินรำคำอิสระให้ทำกำรประเมินรำคำที่ดินเปล่ำ ซึ่งมี
รำคำประเมิ น รวมจำนวนเงิ น 65.51 ล้ำนบำท โดยรำคำประเมิ นได้พิจำรณำจำกวิธีเปรี ยบเที ยบรำคำตลำด ตำมรำยงำนกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สิน ลงวันที่ 28 - 29 ธันวำคม 2559
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยได้ประเมินรำคำที่ดินและอำคำรพำณิ ชย์ ซึ่งมีรำคำประเมิน จำนวนเงิน 3.88 ล้ำนบำท โดยรำคำประเมิน
ได้พิจำรณำจำกรำคำประกำศขำยของพื้นที่ใกล้เคียงเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

คู่สญ
ั ญำ

ระยะเวลำ

อัตรำค่ำเช่ำ
ต่อเดือน
(ล้ำนบำท)

สัญญำให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ (ผูใ้ ห้เช่ำ)
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

บุคลลภำยนอก

1 ปี

0.01
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10. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ซื้อ / โอนเข้ำ
โอน / ปรับปรุ ง
โอนออก - อสังหำริ มทรัพย์
เพือ่ กำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9)
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ซื้อ / โอนเข้ำ
โอน / ปรับปรุ ง
โอนออก - อสังหำริ มทรัพย์
เพือ่ กำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9)
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

อำคำร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ให้เช่ ำ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
และสิ นทรัพย์
ระหว่ำงทำง

รวม

243,366,200.67
-

47,567,760.04
3,008,959.89

153,695,144.85
-

3,106,802,619.27
485,613,356.23
15,379,769.60

40,312,270.90
9,518,567.33
-

32,422,087.66
1,535,745.54
-

53,788,687.29
5,848,236.57
-

77,344,709.75
9,470,049.00
(18,388,729.49)

3,755,299,480.43
511,985,954.67
-

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

50,576,719.93
-

153,695,144.85
17,980.00
53,757.50

(87,795,380.59)
3,520,000,364.51
10,827,735.73
(166,325,490.61)

(123,932.19)
49,706,906.04
203,787,991.45
200,105,824.18

(80,191.87)
33,877,641.33
2,167,927.29
-

(4,199,645.45)
55,437,278.41
4,256,985.59
-

(18,000.00)
68,408,029.26
36,178,015.09
(33,834,091.07)

(46,106,677.63)
(92,217,150.10)
4,128,961,607.37
257,236,635.15
-

(1,700,000.00)
195,559,523.04

50,576,719.93

153,766,882.35

(90,672,455.60)
3,273,830,154.03

(815,163.56)
452,785,558.11

36,045,568.62

(3,081,307.64)
56,612,956.36

(2,011,368.08)
68,740,585.20

(1,700,000.00)
(96,580,294.88)
4,287,917,947.64

26,883,873.97
7,446,192.05
34,330,066.02
5,708,476.20
40,038,542.22

72,341,955.19
5,991,580.55
78,333,535.74
5,992,100.36
84,325,636.10

1,310,019,691.14
260,488,701.59
(49,251,137.41)
1,521,257,255.32
233,216,004.90
(72,775,851.12)
1,681,697,409.10

23,408,546.44
5,162,634.68
(97,533.21)
28,473,647.91
62,058,829.98
(758,492.78)
89,773,985.11

25,762,034.94
2,529,305.71
(28,133.52)
28,263,207.13
2,563,548.40
30,826,755.53

25,990,764.08
6,399,473.16
(3,338,733.04)
29,051,504.20
6,515,343.23
(2,465,046.11)
33,101,801.32

-

-

1,484,406,865.76
288,017,887.74
(52,715,537.18)
1,719,709,216.32
316,054,303.07
(75,999,390.01)
1,959,764,129.38
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บำท
งบกำรเงินรวม
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

-

197,259,523.04
195,559,523.04

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ให้เช่ ำ

อำคำร
-

16,246,653.91
10,538,177.71

-

75,361,609.11
69,441,246.25

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

1,992,995,212.07
1,586,384,847.81

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
-

21,233,258.13
363,011,573.00

623,672.53
623,672.53
623,672.53

4,990,761.67
4,595,140.56

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
และสิ นทรัพย์
ระหว่ำงทำง

ยำนพำหนะ
-

26,385,774.21
23,511,155.04

รวม

102,624.25
102,624.25

6,371,569.65
6,371,569.65
102,624.25
6,474,193.90

68,408,029.26
68,637,960.95

2,402,880,821.40
2,321,679,624.36
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บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ซื้อ / โอนเข้ำ
โอนออก - อสังหำริ มทรัพย์
เพือ่ กำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9)
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ซื้อ / โอนเข้ำ
โอนออก - อสังหำริ มทรัพย์
เพือ่ กำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9)
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำ
จำหน่ำย / โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

อำคำร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ให้เช่ ำ

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
และสิ นทรัพย์
ระหว่ำงทำง

รวม

221,880,991.88
-

28,589,033.21
-

88,772,310.86
-

703,686,611.94
15,269,313.31

5,084,250.34
488,853.14

13,545,587.47
410,441.49

26,494,579.19
-

59,264,036.01
-

1,147,317,400.90
16,168,607.94

(46,106,677.63)
175,774,314.25
-

28,589,033.21
-

88,772,310.86
-

(21,042,980.79)
697,912,944.46
6,773,881.26

5,573,103.48
12,500.00

(21,401.87)
13,934,627.09
916,301.13

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

59,264,036.01
-

(46,106,677.63)
(23,234,093.79)
1,094,145,237.42
7,702,682.39

(1,700,000.00)

28,589,033.21

88,772,310.86

(31,219,864.74)
673,466,960.98

(747,663.56)
4,837,939.92

14,850,928.22

(3,081,307.64)
21,243,560.42

59,264,036.01

(1,700,000.00)
(35,048,835.94)
1,065,099,083.87

21,294,240.27
4,448,697.20
25,742,937.47
2,612,326.84
28,355,264.31

27,604,440.52
4,634,877.16
32,239,317.68
4,634,877.16
36,874,194.84

344,266,173.20
41,598,518.84
(12,720,200.30)
373,144,491.74
32,768,395.16
(20,830,362.35)
385,082,524.55

4,344,717.37
248,906.72
4,593,624.09
286,708.92
(747,662.56)
4,132,670.45

10,184,660.32
1,060,002.94
(8,141.61)
11,236,521.65
1,012,482.33
12,249,003.98

9,806,789.67
3,899,903.43
(1,714,785.58)
11,991,907.52
3,140,282.66
(2,465,046.11)
12,667,144.07

174,074,314.25

-

-

417,501,021.35
55,890,906.29
(14,443,127.49)
458,948,800.15
44,455,073.07
(24,043,071.02)
479,360,802.20
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บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

-

175,774,314.25
174,074,314.25

-

2,846,095.74
233,768.90

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ให้เช่ ำ

อำคำร
-

56,532,993.18
51,898,116.02

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

323,548,556.20
287,164,539.91

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
-

979,479.39
705,269.47

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงำน
623,672.53
623,672.53
623,672.53

2,074,432.91
1,978,251.71

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
และสิ นทรัพย์
ระหว่ำงทำง

ยำนพำหนะ
-

12,332,960.54
8,576,416.35

-

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

59,264,036.01
59,264,036.01
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633,352,868.22
583,894,712.62

ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
แสดงไว้ใน
- ต้นทุนจำกกำรให้บริ กำร
- ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวม

296.92
3.01
16.12
316.05

267.26
3.82
16.94
288.02

34.48
2.57
7.41
44.46

43.27
3.32
9.30
55.89

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำคำทุนก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของอุปกรณ์ได้ตดั จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำทั้งจำนวนแล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยู่

772.42

751.58

225.11

157.54

กำรโอนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำไปเป็ นสิ นค้ำคงเหลือด้วย
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีพร้อมทั้งรับรู ้เป็ นต้นทุนขำยแล้วเมื่อมีกำร
จำหน่ำย สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

17.95

38.99

10.39

8.32

143.88

104.66

6.77

15.27

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 17)
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
1,151.95
- ยำนพำหนะ
19.58
รวม
1,171.53

1,315.52
24.91
1,340.43

6.60
7.63
14.23

7.36
12.33
19.69

กำรโอนสิ นค้ำเป็ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

กลุ่มบริ ษทั ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภำยหน้ำตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัย
สิ่ งปลูกสร้ำง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 12 และ 16)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สัญญำเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ (ผูเ้ ช่ำ)
บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด
บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด
บริ ษทั

คู่สญ
ั ญำ

ระยะเวลำ

บริ ษทั
บริ ษทั
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3 ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

อัตรำค่ำเช่ำ
ต่อเดือน
(ล้ำนบำท)
0.10
0.05
0.80
0.40

ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของเครื่ องจักรให้เช่ำที่ได้มำจำกประเทศจีน (รถเครน
และรถฟอร์ คลิฟท์) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนในปั จจุบนั ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงได้เปลี่ยนแปลงประมำณกำรอำยุกำรให้
ประโยชน์ของเครื่ องจักรให้เช่ำดังกล่ำวจำกเดิม 15 ปี เป็ น 10 ปี ผลของกำรเปลี่ยนแปลงอำยุกำรให้ประโยชน์ดงั กล่ำวทำให้ค่ำ
เสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 6.34 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม และจำนวนเงิน 0.63 ล้ำน
บำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
11. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ในปี 2560 บริ ษทั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่ำงกำรติดตั้ง จำนวนเงิน 6.39 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร
12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

บำท
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

เงินเบิกเกินบัญชี

19,390,408.78

34,050,125.73

9,478,681.77

24,093,162.91

ตัว๋ สัญญำใช้เ งิน

55,000,000.00

45,000,000.00

55,000,000.00

45,000,000.00

ทรัสต์รีซีท
รวม

74,390,408.78

2,440,716.80
81,490,842.53

64,478,681.77

2,440,716.80
71,533,879.71
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วงเงิน (ล้ำนบำท)
เจ้ำหนี้

ประเภทสิ นเชื่อ

2560

2559

อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ย

บริษทั
ธนำคำร

เงินเบิกเกินบัญชี

35.00

35.00

MOR

ธนำคำร

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน

55.00

45.00

MLR

ธนำคำร

ทรัสต์รีซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต

250.00

250.00

MLR

ธนำคำร

ซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

159.57

170.52

23.00

23.00

บริษทั ย่อย
ธนำคำร

เงินเบิกเกินบัญชี

MOR

กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จ ดจำนองที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ ำงที่ มี อ ยู่แล้ว และที่ จะมี ข้ ึ น ในภำยหน้ำ ตลอดจนผลประโยชน์ จ ำกกำรท ำ
ประกันภัยสิ่ งปลูกสร้ำงเพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ค้ ำประกัน
สิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุ 4, 9 และ 10)
13. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

300,710,452.12

171,972,724.24

252,179,183.07

145,844,343.80

33,187,092.53

25,181,523.99

7,895,488.78

6,686,671.97

เจ้ำหนี้จำกกำรซื้ อทรัพย์สิน

7,888,125.70

25,190,950.92

467,000.00

494,285.00

อื่น ๆ

3,483,634.98

2,732,845.45

1,016,409.58

555,096.11

44,558,853.21

53,105,320.36

9,378,898.36

7,736,053.08

345,269,305.33

225,078,044.60

261,558,081.43

153,580,396.88

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

รวม
รวมทั้งหมด
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14. หนีส้ ินส่ วนทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ

2560

2559

2560

2559

เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน

16

56,638,000.00

57,888,000.00

54,888,000.00

54,888,000.00

หนี้สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
รวม

17

255,649,227.10
312,287,227.10

324,552,914.19
382,440,914.19

3,918,053.46
58,806,053.46

6,990,722.56
61,878,722.56

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

เงินต้น
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำธรรมเนียมรอตัดบัญชี
สุทธิ

บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
180,000,000.00
200,000,000.00
(1,146,856.70)
(524,255.27)
178,853,143.30
199,475,744.73

กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ยอดยกมำ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ

บำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
200,000,000.00
200,000,000.00
(20,000,000.00)
180,000,000.00
200,000,000.00
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ในปี 2559 บริ ษทั ได้กู้ยืมระยะสั้นโดยกำรออกตัว๋ แลกเงิ น 2 ฉบับ ๆ ละ 100 ล้ำนบำท กำหนดระยะเวลำ 3 เดื อน ให้กบั บริ ษทั
หลักทรัพย์ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2560 และวันที่ 26 มกรำคม 2560 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงิน จำนวน
เงิ น 200 ล้ำนบำท กำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์อีกแห่ งหนึ่ งเพื่อจ่ำยชำระตัว๋ แลกเงิน 2 ฉบับดังกล่ำวข้ำงต้น
โดยมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี และค่ำธรรมเนี ยมร้อยละ 2.0 ต่อปี ต่อมำเมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ได้จ่ำยชำระคืนตัว๋
แลกเงิ น จำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท และได้ออกตัว๋ แลกเงิ นฉบับใหม่ จำนวนเงิ น 180 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ ยร้อยละ 8.0 ต่อปี และ
ค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2.0 ต่อปี กำหนดชำระในวันที่ 25 มกรำคม 2561 (ดูหมำยเหตุ 34)
บริ ษทั เดอะฟำร์มแลนด์ 2 จำกัด (บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน) ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภำยหน้ำ
เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นดังกล่ำว (ดูหมำยเหตุ 4)
16. เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
บำท
งบกำรเงินรวม
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

106,798,000.00

164,686,000.00

105,048,000.00

159,936,000.00

(56,638,000.00)
50,160,000.00

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

(54,888,000.00)
50,160,000.00

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

กำรเพิม่ ขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

ยอดยกมำ

164,686,000.00

222,574,000.00

159,936,000.00

214,824,000.00

ลดลง
ยอดคงเหลือ

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

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

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

(54,888,000.00)
159,936,000.00
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โดยมีรำยละเอียดแยกตำมมูลหนี้ดงั นี้
ล้ำนบำท
วงเงิน
วงเงิน

เจ้ำหนี้

2560

มูลหนี้
2559

2560

อ้ำงอิง
2559

ระยะเวลำ

อัตรำดอกเบี้ย

กำรชำระหนี้

บริษทั
1

ธนำคำร

30.00

30.00

11.44

15.28 ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 108
งวด ๆ ละ 0.32 ล้ำนบำท

2

ธนำคำร

7.00

7.00

2.07

3.08 ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 84
งวด ๆ ละ 0.08 ล้ำนบำท

3

ธนำคำร

250.00

250.00

91.54

141.58 ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 60
งวด ๆ ละ 4.17 ล้ำนบำท

105.05

159.94

บริษทั ย่ อย
4

ธนำคำร

15.00

15.00

1.75

4.75 ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 60
งวด ๆ ละ 0.25 ล้ำนบำท

1.75

4.75

106.80

164.69

กลุ่มบริ ษทั ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภำยหน้ำ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัย
สิ่ งปลูกสร้ำง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ค้ ำประกันเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินของ
บริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุ 4 และ 10)
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17. หนีส้ ินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิน
บำท
2560

2559

งบกำรเงินรวม
ปี

มูลค่ำปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

มูลค่ำปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

มูลค่ำปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

มูลค่ำปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

สัญญำเช่ำกำรเงิน
1

244,861,865.32

30,084,980.47

274,946,845.79

2,089,739.52

57,186.91

2,146,926.43

312,250,315.78

35,197,206.09

347,447,521.87

4,024,565.99

216,002.63

4,240,568.62

2-5

546,822,635.19

30,484,171.81

577,306,807.00

422,488.83

11,623.73

434,112.56

628,339,262.04

36,991,547.86

665,330,809.90

2,513,373.31

68,810.64

2,582,183.95

791,684,500.51

60,569,152.28

852,253,652.79

2,512,228.35

68,810.64

2,581,038.99

940,589,577.82

72,188,753.95

1,012,778,331.77

6,537,939.30

284,813.27

6,822,752.57

1,828,313.94

42,910.31

1,871,224.25

12,302,598.41

1,789,586.71

14,092,185.12

2,966,156.57

241,656.55

3,207,813.12

35,804,450.28

2,389,453.50

38,193,903.78

1,828,313.90

42,910.31

1,871,224.21

สัญญำขำยและเช่ำกลับคืน
1

10,787,361.78

1,326,793.21

12,114,154.99

2-5

27,480,629.90

1,582,725.10

29,063,355.00

38,267,991.68

2,909,518.31

41,177,509.99

1,828,313.94

42,910.31

1,871,224.25

48,107,048.69

4,179,040.21

52,286,088.90

4,794,470.47

284,566.86

5,079,037.33

1

255,649,227.10

31,411,773.68

287,061,000.78

3,918,053.46

100,097.22

4,018,150.68

324,552,914.19

36,986,792.80

361,539,706.99

6,990,722.56

457,659.18

7,448,381.74

2-5

574,303,265.09

32,066,896.91

606,370,162.00

422,488.83

11,623.73

434,112.56

664,143,712.32

39,381,001.36

703,524,713.68

4,341,687.21

111,720.95

4,453,408.16

829,952,492.19

63,478,670.59

893,431,162.78

4,340,542.29

111,720.95

4,452,263.24

988,696,626.51

76,367,794.16

1,065,064,420.67

11,332,409.77

569,380.13

11,901,789.90

-

-

-

รวม
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เมื่ อวันที่ 4 และ 7 เมษำยน 2560 บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด และบริ ษทั เดอะเครน ระยองจำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ทำ
สัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินบำงรำย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรผ่อนชำระ ซึ่งมีมูลหนี้ ณ วันที่
ทำสัญญำฉบับแก้ไขจำนวนเงิน 77.50 ล้ำนบำท และ 605.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงิน เพื่อซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ และยำนพำหนะ กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน ๆ
ละ 14.38 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หนี้ สินภำยใต้สัญ ญำเช่ำกำรเงิ นส่ วนที่ ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี จำนวนเงิ น
255.65 ล้ำนบำท (ปี 2559: 324.55 ล้ำนบำท) สำหรั บ งบกำรเงิ น รวม และจำนวนเงิ น 3.92 ล้ำนบำท (ปี 2559: 6.99 ล้ำนบำท)
สำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงภำยใต้หนี้สินหมุนเวียน
บริ ษทั ได้ค้ ำประกันหนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินของบริ ษทั ย่อยบำงส่ วน นอกจำกนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ค้ ำประกันหนี้ สิน
ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั บำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 4)
18. ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

บำท
งบกำรเงินรวม
2560
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

28,776,078.68

27,471,274.43

5,373,146.32

3,566,679.02

(107,132,661.47)
(78,356,582.79)

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

(40,618,224.54)
(35,245,078.22)

(40,135,000.99)
(36,568,321.97)
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กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงั นี้
บำท
1 มกรำคม 2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น

8,764,982.10

กำไร(ขำดทุน)
2,717,326.58

ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2559

กำไร(ขำดทุน)

ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวำคม 2560

-

11,482,308.68

457,792.18

-

11,940,100.86

-

362,200.00

1,252,078.33

-

1,614,278.33

-

588,926.37

(24,946.87)

-

563,979.50

สิ นค้ำคงเหลือ

362,200.00

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

613,873.23

(24,946.86)

4,085,287.83

182,633.06

(590,384.53)

3,677,536.36

283,138.89

(663,258.28)

3,297,416.97

22,274,316.18
36,100,659.34

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

(590,384.53)

11,360,303.02
27,471,274.43

1,968,062.53

(663,258.28)

11,360,303.02
28,776,078.68

(88,839,206.75)

(27,292,236.90)

(116,131,443.65)

8,998,782.18

ประมำณกำรหนี้ สิน
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
รวม

-

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

-

-

(107,132,661.47)
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บำท
1 มกรำคม 2559

กำไร(ขำดทุน)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

829,263.99

สิ นค้ำคงเหลือ

362,200.00

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

293,873.23

(24,946.86)

1,975,597.37

(1,791.30)

6,943,039.16
10,403,973.75

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

(37,609,452.91)

(2,525,548.08)

ประมำณกำรหนี้สิน
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
รวม

263,187.10
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
31 ธันวำคม 2559

กำไร(ขำดทุน)

ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

31 ธันวำคม 2560

-

1,092,451.09

771,290.40

-

1,863,741.49

-

362,200.00

1,252,078.33

-

1,614,278.33

-

268,926.37

(24,946.87)

-

243,979.50

(130,704.51)

1,843,101.56

(47,623.67)

(144,330.89)

1,651,147.00

(130,704.51)

3,566,679.02

1,950,798.19

(144,330.89)

5,373,146.32

(40,135,000.99)

(483,223.55)

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

-

-

(40,618,224.54)
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19. ผลประโยชน์ ของพนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
บำท
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม

18,387,681.81

20,426,439.10

9,215,507.79

9,877,986.84

3,859,278.43

1,798,063.06

766,482.72

773,863.20

354,608.88

442,223.71

152,436.50

196,630.45

ส่วนที่รับรู้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น:
ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์
564,006.15
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนด้ำนทำงกำรเงิน
183,077.08
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งค่ำประสบกำรณ์
(4,063,374.59) (2,951,922.66)

183,390.89
86,790.51
(991,835.83)

(653,522.54)

(2,798,192.91) (1,327,121.40) (1,157,037.55)
16,487,084.85 18,387,681.81 8,255,735.03

(979,450.16)
9,215,507.79

ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลประโยชน์ของพนักงำนที่จ่ำยในปี ปัจจุบนั
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

กลุ่มบริ ษทั กำหนดโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่ งให้สิทธิแก่พนักงำนที่
เกษียณอำยุและทำงำนครบระยะเวลำที่กำหนด เช่น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำอัตรำเงินเดือนเดื อนสุ ดท้ำย 300 วัน
หรื อ 10 เดือน
ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญ (แสดงด้วยค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
เกษียณอำยุ
อัตรำมรณะ

2560
ร้อยละ 2.24 - 3.20
ร้อยละ 2 - 5
60 ปี
ร้อยละ 105 ของตำรำง
มรณะไทยปี 2560

2559
ร้อยละ 3.03 - 3.25
ร้อยละ 5
60 ปี
ร้อยละ 100 ของตำรำง
มรณะไทยปี 2551

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
ร้อยละ 2.24 - 2.51
ร้อยละ 3.16
ร้อยละ 2 - 3
ร้อยละ 5
60 ปี
60 ปี
ร้อยละ 105 ของตำรำง ร้อยละ 100 ของตำรำง
มรณะไทยปี 2560
มรณะไทยปี 2551
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลดประมำณกำรจำกอัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบำล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและ
สะท้อนประมำณกำรของจังหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ ในงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นจำนวนเงินประมำณ 2.12 ล้ำนบำท และ 1.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประมำณ 10.71 ปี และ 9.60 ปี ตำมลำดับ
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

บำท
งบกำรเงินรวม
2560
เพิม่ ขึ้น

2559
ลดลง

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(1,068,868.80)

1,204,863.90

(1,705,871.22)

2,020,275.68

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

1,174,357.43

(1,063,935.60)

1,960,036.47

(1,691,430.05)

อัตรำกำรลำออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

(1,331,715.00)

1,610,317.00

-

-

(146,597.00)

148,288.00

-

-

อัตรำมรณะ (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560

2559

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(450,949.00)

504,214.00

(671,674.88)

784,885.91

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรำกำรลำออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
อัตรำมรณะ (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

497,318.00
(552,401.00)
(56,414.00)

(453,614.00)
663,663.00
56,900.00

760,657.77
-

(665,318.01)
-
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20. ทุนเรื อนหุ้น
ที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
- ให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขำย
ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นที่ จองซื้ อและได้รับจัดสรรหุ ้นสำมัญ เพิ่มทุ นตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น (Right Offering) และจองเกิ น จำกสิ ท ธิ
(Excess Right) จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอัตรำส่ วน 1 หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดย
ไม่คิดมูลค่ำอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับแต่วนั ที่ ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยมีรำคำกำรใช้สิทธิ เท่ำกับ 3 บำทต่อหน่วย
และมีอตั รำกำรใช้สิทธิ 1 หน่ วย ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญใหม่ได้ 1 หุ ้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ได้ตำมจำนวนที่ ได้รับกำรจัดสรรจำกบริ ษทั นับจำกวันที่บริ ษทั ได้ออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว โดยกำหนดกำรใช้สิทธิ ได้ทุก ๆ 6 เดือนตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ นบั แต่วนั ใช้สิทธิ คร้ังแรก ทั้งนี้ กำร
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยต้องมีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยเป็ นระยะเวลำ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุดท้ำย
- ให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจำนวนเงิน 696,426,133 บำท เป็ นจำนวนเงิน 696,424,685 บำท โดยกำรตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั
มิได้นำออกจำหน่ำยจำนวน 1,448 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนจำกเดิมจำนวนเงิน 696,424,685 บำท เป็ นจำนวนเงิน 1,044,637,027 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่
จำนวน 348,212,342 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท โดยมีกำรจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.

จัด สรรหุ ้ น สำมัญ ใหม่ จ ำนวนไม่ เกิ น 174,106,171 หุ ้ น เสนอขำยให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม ตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ ้ น (Right
Offering)ในอัตรำ 4 หุน้ สำมัญเดิมต่อ 1 หุน้ สำมัญใหม่ในรำคำหุน้ ละ 2 บำท

2.

จัดสรรหุ ้นสำมัญใหม่จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สำมัญ
ของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)

- บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนกำรลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบี ยนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2560 และวันที่ 24
พฤษภำคม 2560 ตำมลำดับ
ในระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม - 5 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ได้รับชำระเงินจำกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 60,633,189 หุน้ ในรำคำหุ ้น
ละ 2 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 121.27 ล้ำนบำท บริ ษทั บันทึกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยหุ ้นเพิ่มทุน จำนวนเงิน 0.71 ล้ำนบำท
เป็ นรำยกำรหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่ำหุน้
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2560

58

21. ใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ได้จดั สรรและออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (CRANE-W1) โดย
มีรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร ดังนี้
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ชนิด
อำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จำนวนที่ออกและเสนอขำย
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อัตรำกำรใช้สิทธิ
รำคำกำรใช้สิทธิ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก
วันใช้สิทธิสุดท้ำย
วันหมดอำยุ

: ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ชู ไ ก จ ำกั ด
(มหำชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)
: ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
: 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 60,633,189 หน่วย
: หน่วยละ 0 บำท
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สำมัญได้ 1 หุน้
(เว้นแต่จะมีกำรปรับสิ ทธิตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
: 3 บำทต่อหุน้
: สำมำรถใช้สิทธิ ได้ทุก ๆ 6 เดื อนตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ นับ
แต่วนั ใช้สิทธิครั้งแรก
: วันที่ 15 มกรำคม 2561
: วันที่ 2 กรกฎำคม 2563
: วันที่ 2 กรกฎำคม 2563

22. ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขำยหุ ้น สู งกว่ำมูลค่ำหุ ้นที่จด
ทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนำค่ำหุ ้นส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสำรอง (“ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นนี้ จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั น
ผลไม่ได้
23. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขำดทุ นสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้
24. เงินปันผล
บริษัทย่ อย
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ ิฟท์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2560 มีมติให้บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลใน
อัตรำหุน้ ละ 5.20 บำท รวมเป็ น จำนวนเงิน 13 ล้ำนบำท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2560 มีมติให้บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลใน
อัตรำหุน้ ละ 800 บำท รวมเป็ น จำนวนเงิน 80 ล้ำนบำท
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25. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่ม บริ ษ ทั และพนัก งำนได้ร่ วมกัน จัด ตั้งกองทุน สำรองเลี้ ยงชีพ ตำมพระรำชบัญ ญัติก องทุน สำรองเลี้ ย งชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั
หลักทรัพ ย์จดั กำรกองทุน ซี ไอเอ็ม บี -พริ น ซิ เพิล จำกัด และจะจ่ำยให้พ นักงำนในกรณี ที่ลำออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้ว ย
กองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็ นจำนวนเงิน 2.24 ล้ำนบำท (ปี 2559: 2.22 ล้ำน
บำท) ในงบกำรเงินรวม และจำนวนเงิน 1.10 ล้ำนบำท (ปี 2559: 1.19 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
26. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

315,722,125.55

274,734,263.16

315,722,125.55

274,734,263.16

63,815,738.59

32,668,950.11

38,320,903.48

35,089,374.09

218,555,792.03

166,743,101.89

74,128,654.19

78,162,061.38

77,144,201.60

45,112,469.04

12,959,798.69

17,501,332.11

7,723,945.24

10,130,310.89

3,242,516.82

3,142,389.27

ค่ำเบี้ยประกันภัย

10,507,897.42

9,338,702.30

896,668.47

1,071,412.45

ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ

43,837,686.58

39,104,572.68

5,159,909.76

4,046,288.94

316,078,466.30

288,042,050.94

44,455,073.07

55,890,906.29

ค่ำส่งเสริ มกำรขำย

5,456,945.71

8,444,951.56

4,770,270.68

6,868,299.73

ค่ำธรรมเนียม

6,195,175.77

6,196,254.73

3,195,469.68

3,276,714.59

หนี้ สงสัยจะสูญและหนี้ สูญ

1,441,657.42

15,123,869.91

22,626,640.17

14,557,050.57

ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ

4,048,328.58

1,041,230.29

4,048,328.58

1,041,230.29

ซื้ อสิ นค้ำ
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ต้นทุนจำกกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่ง
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรอื่น

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและตัดจำหน่ำย

3,905,310.30

241,549.60

-

24,999,300.00

-

47,252.61
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27. ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บำท
งบกำรเงินรวม
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน
รวม

2560
68,761,234.44
3,589,041.08
72,350,275.52

2559
70,549,523.57
70,549,523.57

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
26,244,433.34
22,557,349.94
3,589,041.08
29,833,474.42
22,557,349.94

28. ภำษีเงินได้
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สำหรับปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กำรเปลี่ยนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

(9,144,947.58)
10,966,844.71
1,821,897.13

2560
-

2559
-

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

1,467,574.64
1,467,574.64

(9,232,138.30)
(9,232,138.30)

ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

บำท
งบกำรเงินรวม
2560
ประมำณกำรหนี้สิน

(663,258.28)

2559
(590,384.53)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
(144,330.89)

(130,704.51)
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กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริ ง
งบกำรเงินรวม
2560

2559

อัตรำภำษี

อัตรำภำษี

(ร้อยละ)

บำท

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้

28,599,585.88
20

รำยจ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ผลกระทบจำกรำยกำรตัดบัญชีในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ผลขำดทุนปี ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้สำหรับปี ปัจจุบนั

(5,719,917.18)

บำท
(244,801,355.14)

20

48,960,271.03

(27,943,318.50)
19,529,664.54

(10,496,679.36)
-

16,651,425.19

26,258,004.26

(17,768,036.50)
17,694,853.28

7,355,612.74
-

(11,589,618.41)

(72,077,208.67)
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(9,144,947.58)

6

10,966,844.71
1,821,897.13

กำรเปลี่ยนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้

(ร้อยละ)

14

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
อัตรำภำษี
(ร้อยละ)
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
รำยจ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
ผลขำดทุนปี ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้สำหรับปี ปัจจุบนั
กำรเปลี่ยนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้

20

6

2559
บำท
25,035,597.62
(5,007,119.52)
(8,618,880.02)
18,598,874.80
3,755,132.20
(8,728,007.46)
1,467,574.64
1,467,574.64

อัตรำภำษี
(ร้อยละ)
20

7

บำท
(129,466,017.96)
25,893,203.59
(6,559,845.69)
477,312.57
(19,810,670.47)
(9,232,138.30)
(9,232,138.30)
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29. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนสอดคล้องกับรำยงำนภำยในสำหรับใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่ วนงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำนของผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมกำรบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิจกำรจำหน่ำย บริ กำรซ่อมและให้เช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตัก และรถขนส่ง ดังนั้น
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวโดยดำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวกัน คือ ในประเทศไทย
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
2560
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

269,520,914.28

219,590,004.69

477,412,436.86

352,850,708.94

887,825,116.20
1,157,346,030.48

430,754,720.98
650,344,725.67

76,110,834.03
553,523,270.89

77,167,375.32
430,018,084.26

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 2 รำย จำนวนเงิน 385.06 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำก
ส่วนงำนกำรให้บริ กำร
30. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
บริษัท
30.1 ภำระผูกพันที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำดังต่อไปนี้
30.1.1. สัญญำจ้ำงบริ กำร อัตรำค่ำบริ กำรเดือนละ จำนวนเงิน 0.39 ล้ำนบำท
30.1.2. สัญญำเช่ำที่ดินและ/หรื อสิ่ งปลูกสร้ำงกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกันและบุคคลอื่น อัตรำค่ำเช่ำเดื อนละ จำนวนเงิน 0.40
ล้ำนบำท และ 0.12 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
30.1.3. สัญญำก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและโรงงำนและค่ำบริ กำรอื่น จำนวนเงิน 3.06 ล้ำนบำท
30.1.4. สัญญำซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ จำนวนเงิน 0.59 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ และจำนวนเงิน 3.60 ล้ำนบำท
30.2 หนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร จำนวนเงิน 0.23 ล้ำนบำท
30.3 หนี้ สินที่ อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันหนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินร่ วมกับบริ ษทั ย่อยและกำรค้ ำประกันวงเงิ นกำรให้
ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกัน วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุ 4)

63

บริษัทย่ อย
30.4 ภำระผูกพันที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำดังต่อไปนี้
30.4.1. สัญญำเช่ำที่ดินและ/หรื อสิ่ งปลูกสร้ำงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ จำนวนเงิน 0.80
ล้ำนบำท และ 0.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
30.4.2. สัญญำว่ำจ้ำงบริ กำร อัตรำค่ำบริ กำรเดือนละ จำนวนเงิน 0.61 ล้ำนบำทและค่ำบริ กำรอื่น จำนวนเงิน 2.20 ล้ำนบำท
30.4.3. สัญญำเช่ำอุปกรณ์อตั รำค่ำบริ กำรเดือนละ จำนวนเงิน 0.12 ล้ำนบำท
30.5 หนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร จำนวนเงิน 19.72 ล้ำนบำท
30.6 บริ ษ ทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัดถูกเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ท รัพ ย์เรี ยกชำระค่ำเช่ำที่ดินจำนวนทุนทรัพ ย์รวม จำนวนเงิน
13.60 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ 33)
31. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อกำรเก็งกำไรหรื อกำรค้ำ
นโยบำยกำรบัญชี
รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญและวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชี กำรจัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงิ น
รวมถึงกำรวัดมูลค่ำกำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุขอ้ 3
กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั คือ กำรรักษำระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษำนักลงทุน เจ้ำหนี้ และควำมเชื่อมัน่ ของตลำดและ
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรกำกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำ
จำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมดำเนินงำนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
สำมัญ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและจำกกำรที่คู่สัญญำไม่
ปฏิบตั ิตำมสัญญำบริ ษทั มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำวดังต่อไปนี้
ควำมเสี่ยงเกีย่ วกับอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลดำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเนื่ องจำกมีเงินฝำกธนำคำร เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น เงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ มื จำกธนำคำร ซึ่ งสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงไว้
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ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อและขำยสิ นค้ำเป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ ยง ดังนี้
ล้ำน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
สกุลเงิน
เยน (ญี่ปน)
ุ่
3.40
25.57
3.40
2.97
ดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ
6.37
3.27
6.37
3.25
ยูโร
0.09
0.06
ดอลลำร์ สิงค์โปร์
0.02
0.01
ริ งกิตมำเลเซี ย
0.10
0.10
ควำมเสี่ยงด้ ำนสินเชื่ อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนีก้ ำรค้ ำ
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี น โยบำยป้ อ งกัน ควำมเสี่ ยงด้ำนสิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ลู ก หนี้ กำรค้ำโดยกลุ่ม บริ ษ ัท มี น โยบำยกำรให้สิน เชื่ อ ที่
ระมัดระวังและกำรกำหนดวิธีกำรชำระเงิ นจำกกำรขำยสิ นค้ำและกำรให้บริ กำรดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึ งคำดว่ำจะไม่ได้รับควำม
เสี ยหำยจำกกำรเรี ยกชำระหนี้จำกลูกหนี้เหล่ำนั้นเกินกว่ำจำนวนที่ได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
มูลค่ ำยุตธิ รรม
เนื่ องจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินโดยส่ วนใหญ่เป็ นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น และเงินให้กยู้ ืม
ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีกำรให้สินเชื่อระยะสั้น และหนี้ สินทำงกำรเงิน โดยส่ วนใหญ่เป็ นเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ นกูย้ ืมจำกสถำบัน
กำรเงินและหนี้สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำในตลำด จึงทำให้รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่แตกต่ำงกับมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
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32. ลำดับขั้นของมูลค่ ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดง
ตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม
2560
ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

ระดับ 2
-

ระดับ 3

69.39

รวม
-

69.39

ล้ำนบำท
งบกำรเงินรวม
2559
ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

ระดับ 2
-

ระดับ 3

69.39

รวม
-

69.39

ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

ระดับ 2
-

ระดับ 3

65.51

รวม
-

65.51

ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
ระดับ 1
สินทรัพย์ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

ระดับ 2
-

65.51

ระดับ 3

รวม
-

65.51

ในระหว่ำงปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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33. คดีฟ้องร้ อง
บริษัทย่ อย
ในปี 2548 บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ได้รับหนังสื อจำกเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์เรี ยกให้ชำระค่ำเช่ำที่ ดิน จำนวนเงิ น
13.60 ล้ำนบำท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญำเช่ำ บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คำร้องปฏิเสธว่ำไม่ได้เป็ นคู่สัญญำตำมที่กล่ำวอ้ำง เนื่ องจำกบริ ษทั
ย่อยทำสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยในปี 2555 บริ ษทั ย่อยได้เลิกใช้ประโยชน์จำกที่ดินดังกล่ำว และได้บนั ทึก
ภำระหนี้ สิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เป็ นจำนวนเงิน 11.87 ล้ำนบำท ไว้ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม หำกบริ ษทั ย่อยเกิดควำมเสี ยหำย
ขึ้นมำกกว่ำจำนวนเงินที่ ได้ต้ งั ค่ำเผื่อควำมเสี ยหำยดังกล่ำว กรรมกำรบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบส่ วนเกิ นนั้นทั้งจำนวน ปั จจุบัน
นอกจำกหนังสื อฉบับดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้รับกำรติดต่อจำกเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์อีก
34. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อวัน ที่ 25 มกรำคม 2561 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงิ น 180 ล้ำนบำท กำหนดระยะเวลำ 6 เดื อน ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2.5 ต่อปี เพื่อชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น (ดูหมำยเหตุ 15)
35. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561
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