
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 

และของเฉพาะบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจ ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การรับรู้รายได้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 29 เก่ียวกบันโยบายการบญัชีและรายละเอียดของรายได้ โดยรายได้

จากการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัมีรายการจ านวนมาก และมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ท าใหก้ลุ่ม

บริษทัอาจมีความเส่ียงจากการรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทั 

รวมถึงขา้พเจา้ไดท้ดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของวงจรดงักล่าว เพ่ือก าหนดจ านวน

ตวัอยา่งท่ีตอ้งท าการตรวจสอบเน้ือหาสาระ โดยตรวจสอบกบัใบแจง้หน้ีและเอกสารยืนยนัการให้บริการจากผูรั้บบริการ และ

ทดสอบการตดัยอดการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ การทดสอบการควบคุมภายในและการตรวจสอบเน้ือหาสาระดงักล่าวให้

หลกัฐานการตรวจสอบวา่การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ไดถู้กบนัทึกอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามรอบระยะเวลาบญัชี 

สินค้าคงเหลือและเคร่ืองจกัรให้เช่า 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 7 และขอ้ 10 เก่ียวกบันโยบายการบญัชีและรายละเอียดของสินคา้คงเหลือ

และเคร่ืองจกัรให้เช่า เน่ืองจากยอดคงเหลือของสินทรัพยด์งักล่าวมีนัยส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรใหเ้ช่าของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถขดุ/

รถตกั และมีราคาสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศอยูใ่นภาวะชะลอตวั เป็นเหตุใหร้ายไดจ้ากการขายและการ

ให้บริการลดลงอย่างเป็นนัยส าคญั ดังนั้ น จึงมีความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทอาจแสดงมูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือและ

เคร่ืองจกัรใหเ้ช่าสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัร

ใหเ้ช่า เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนบัและสุ่มทดสอบสภาพของสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรใหเ้ช่า สอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในนโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ และมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน

ของเคร่ืองจกัรให้เช่า รวมถึงสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัเอกสารราคาขายและราคาตลาดตลอดจนค่าใชจ่้าย

ในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงาน

ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อ

ขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา

วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า

ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถ

จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และการใชเ้กณฑก์าร

บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่

สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ 
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เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะ

มีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึง

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็

ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ

ส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 22 กมุภาพนัธ์ 2561



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

3

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 21,400,162.09      5,331,141.87        5,361,170.87        773,821.47           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 6 266,139,611.25    102,416,901.08    117,994,601.98    214,669,886.37    

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                       -                       643,651,778.56    268,687,121.97    

สินคา้คงเหลือ 7 124,016,742.15    217,633,906.99    125,306,313.75    218,923,478.59    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 55,751,704.81      32,277,341.46      1,805,337.12        1,967,798.70        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 467,308,220.30    357,659,291.40    894,119,202.28    705,022,107.10    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 8 -                       -                       274,992,130.00    274,992,130.00    

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 9 49,518,957.62      47,843,120.85      47,806,677.63      46,106,677.63      

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4, 10 2,321,679,624.36 2,402,880,821.40 583,894,712.62    633,352,868.22    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 6,387,244.80        -                       6,387,244.80        -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 90,847,647.97      76,817,299.95      17,207,707.92      10,573,208.35      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 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 

สินทรัพย์

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         6



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

3

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 12 74,390,408.78      81,490,842.53      64,478,681.77      71,533,879.71      

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 13 345,269,305.33    225,078,044.60    261,558,081.43    153,580,396.88    

หนีสินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 312,287,227.10    382,440,914.19    58,806,053.46      61,878,722.56      

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 14,000,000.00      -                       47,950,000.00      62,000,000.00      

เงินกูย้มืระยะสนัอืน 15 178,853,143.30    199,475,744.73    178,853,143.30    199,475,744.73    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 357,275.27           -                       -                       -                       

หนีสินหมุนเวียนอืน 42,992,834.06      26,550,327.02      15,720,072.01      11,014,140.45      

รวมหนีสินหมุนเวียน 968,150,193.84    915,035,873.07    627,366,031.97    559,482,884.33    

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 50,160,000.00      106,798,000.00    50,160,000.00      105,048,000.00    

หนีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17 574,303,265.09    664,143,712.32    422,488.83           4,341,687.21        

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 78,356,582.79      88,660,169.22      35,245,078.22      36,568,321.97      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 19 16,487,084.85      18,387,681.81      8,255,735.03        9,215,507.79        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 13,811,069.87      11,331,029.01      2,240,673.00        2,308,344.10        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 733,118,002.60    889,320,592.36    96,323,975.08      157,481,861.07    

รวมหนสิีน 1,701,268,196.44 1,804,356,465.43 723,690,007.05    716,964,745.40    

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         7



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,044,637,027 หุ้น

   (ปี 2559: 696,426,133 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,044,637,027.00 696,426,133.00    1,044,637,027.00 696,426,133.00    

ทุนทีออกและชาํระแลว้

 หุ้นสามญั 757,057,874 หุ้น  

    (ปี 2559: 696,424,685 หุ้น) ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 757,057,874.00    696,424,685.00    757,057,874.00    696,424,685.00    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22 269,475,237.50    209,553,500.00    269,475,237.50    209,553,500.00    

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 39,195,609.23      39,195,609.23      -                       -                       

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 32,849,309.98      31,524,151.37      32,849,309.98      31,524,151.37      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 135,895,467.90    104,146,122.57    41,335,246.72      15,579,909.53      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,234,473,498.61 1,080,844,068.17 1,100,717,668.20 953,082,245.90    

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,935,741,695.05 2,885,200,533.60 1,824,407,675.25 1,670,046,991.30 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560

บาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         8



สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

3, 4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 29 1,157,346,030.48 650,344,725.67    553,523,270.89   430,018,084.26   

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 26 (926,960,818.87)   (669,750,154.39)   (533,625,884.54)  (437,009,562.82)  

กาํไร(ขาดทุน)ขันต้น 230,385,211.61    (19,405,428.72)     19,897,386.35     (6,991,478.56)      

รายไดอื้น  25,326,079.11      9,582,541.08        56,202,580.16     34,025,015.96     

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 24 -                       -                       92,994,374.00     -                      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 26 (27,926,832.12)     (33,279,933.67)     (13,891,412.76)    (17,244,191.78)    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26 (126,834,609.35)   (131,149,010.26)   (100,333,855.71)  (116,698,013.64)  

ตน้ทุนทางการเงิน 27 (72,350,275.52)     (70,549,523.57)     (29,833,474.42)    (22,557,349.94)    

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 28,599,573.73      (244,801,355.14)   25,035,597.62     (129,466,017.96)  

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 28 1,821,897.13        (35,331,237.28)     1,467,574.64       (9,232,138.30)      

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 30,421,470.86      (280,132,592.42)   26,503,172.26     (138,698,156.26)  

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 19 3,316,291.36        2,951,922.66        721,654.43          653,522.54          

ภาษีเงินไดที้เกียวกบักาํไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนกังาน 28 (663,258.28)         (590,384.53)         (144,330.89)        (130,704.51)        

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 2,653,033.08        2,361,538.13        577,323.54          522,818.03          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 33,074,503.94      (277,771,054.29)   27,080,495.80     (138,175,338.23)  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 3 0.0416          (0.4022)         0.0362         (0.1992)        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 3 731,804,758         696,424,685         731,804,758        696,424,685        

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 3 0.0411          0.0358         

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 3 739,633,141         739,633,141        

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ทอีอกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2559 696,424,685.00         209,553,500.00         39,195,609.23                31,524,151.37           381,917,176.86         1,358,615,122.46      

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                             -                             -                                         -                             (280,132,592.42)       (280,132,592.42)       

กาํไรเบด็เสร็จอนืสําหรับปี -                             -                             -                                         -                             2,361,538.13             2,361,538.13             

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

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

เพิมทุนหุน้สามญั 20 60,633,189.00           59,921,737.50           -                                         -                             -                             120,554,926.50         

กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                                         -                             30,421,470.86           30,421,470.86           

กาํไรเบด็เสร็จอนืสําหรับปี -                             -                             -                                         -                             2,653,033.08             2,653,033.08             

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 23 -                             -                             -                                         1,325,158.61             (1,325,158.61)            -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 757,057,874.00         269,475,237.50         39,195,609.23                       32,849,309.98           135,895,467.90         1,234,473,498.61      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม
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ทุนเรือนหุน้

หมายเหตุ ทอีอกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันท ี1 มกราคม 2559 696,424,685.00            209,553,500.00            31,524,151.37              153,755,247.76            1,091,257,584.13         

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ขาดทุนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 (138,698,156.26)           (138,698,156.26)           

กาํไรเบด็เสร็จอนืสําหรับปี -                                 -                                 -                                 522,818.03                    522,818.03                    

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

การเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

เพิมทุนหุน้สามญั 20 60,633,189.00              59,921,737.50              -                                 -                                 120,554,926.50            

กาํไรสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 26,503,172.26              26,503,172.26              

กาํไรเบด็เสร็จอนืสําหรับปี -                                 -                                 -                                 577,323.54                    577,323.54                    

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 23 -                                 -                                 1,325,158.61                (1,325,158.61)               -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 757,057,874.00            269,475,237.50            32,849,309.98              41,335,246.72              1,100,717,668.20         

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 28,599,573.73    (244,801,355.14) 25,035,597.62    (129,466,017.96) 

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

  (ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคา 316,078,466.30  288,042,050.94  44,455,073.07    55,890,906.29    

หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ 1,441,657.42      15,123,869.91    22,626,640.17    14,557,050.57    

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 4,048,328.58      1,041,230.29      4,048,328.58      1,041,230.29      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      24,999,300.00    

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 3,905,310.30      241,549.60         -                      47,252.61           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (271,587.94)        (895,230.44)        (271,587.94)        (184,161.64)        

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนและการปรับมูลค่าทียงัไม่เกิดขึน (7,590,028.12)     1,195,698.82      (7,590,028.12)     1,412,454.82      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      (92,994,374.00)   -                      

ดอกเบียรับ (1,024,743.58)     (608,178.99)        (22,310,296.16)   (15,836,113.49)   

ตน้ทุนทางการเงิน 72,350,275.52    70,549,523.57    29,833,474.42    22,557,349.94    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 4,213,887.31      2,240,286.77      918,919.22         970,493.65         

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 421,751,139.52  132,129,445.33  3,751,746.86      (24,010,254.92)   

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขนึ)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (165,164,367.67) 19,816,433.90    93,880,447.71    (24,782,375.34)   

สินคา้คงเหลือ (36,360,480.03)   (31,088,446.52)   93,184,457.39    35,596,174.60    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (23,440,812.10)   (11,395,472.80)   163,427.83         2,506,227.56      

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                      411,119.92         -                      280,766.24         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (20,194,269.13)   (1,370,203.59)     (675,846.82)        (1,827,155.15)     

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 98,144,033.60    79,140,787.64    115,642,553.71  74,017,404.20    

หนีสินหมุนเวยีนอนื 16,442,507.04    6,354,240.25      4,705,931.56      264,840.79         

จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน (2,798,192.91)     (1,327,121.40)     (1,157,037.55)     (979,450.16)        

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื (1,198,891.65)     (515,412.00)        (67,671.10)          (1,775.00)            

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 287,180,666.67  192,155,370.73  309,428,009.59  61,064,402.82    

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         12



2560 2559 2560 2559

รับดอกเบีย 1,024,743.66      623,402.33         22,113,836.08    7,892,488.08      

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 30,926,374.29    36,921,524.02    -                      19,734,345.92    

จ่ายภาษีเงินได้ (35,374,028.46)   (23,564,144.07)   (5,958,652.75)     (3,053,132.33)     

   เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 283,757,756.16  206,136,153.01  325,583,192.92  85,638,104.49    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                      -                      92,994,374.00    -                      

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ -                      -                      (394,600,000.00) (182,200,000.00) 

ซืออุปกรณ์ (86,941,903.22)   (30,739,706.44)   (7,316,045.93)     (1,464,106.22)     

เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 887,850.47         1,834,600.18      887,850.47         652,347.45         

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (86,054,052.75)   (28,905,106.26)   (308,033,821.46) (183,011,758.77) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขนึ(ลดลง) (7,100,433.75)     16,096,038.54    (7,055,197.94)     22,015,809.38    

รับเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 32,000,000.00    -                      32,000,000.00    15,600,000.00    

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (18,000,000.00)   -                      (46,050,000.00)   (36,000,000.00)   

รับเงินกูย้มืระยะสันอนื -                      197,781,059.08  -                      197,781,059.08  

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสันอนื (20,000,000.00)   -                      (20,000,000.00)   -                      

รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลบัคืน -                      94,690,000.00    -                      -                      

จ่ายชาํระหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (162,825,951.70) (363,274,849.15) (6,991,867.48)     (26,564,161.53)   

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (57,888,000.00)   (57,888,000.00)   (54,888,000.00)   (54,888,000.00)   

รับเงินจากการเพมิทุน 120,554,926.50  -                      120,554,926.50  -                      

ตน้ทุนทางการเงิน (68,375,224.24)   (69,838,621.80)   (30,531,883.14)   (20,980,892.81)   

จ่ายเงินปันผล -                      (0.22)                   -                      (0.22)                   

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (181,634,683.19) (182,434,373.55) (12,962,022.06)   96,963,813.90    

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 16,069,020.22    (5,203,326.80)     4,587,349.40      (409,840.38)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 5,331,141.87      10,534,468.67    773,821.47         1,183,661.85      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 21,400,162.09    5,331,141.87      5,361,170.87      773,821.47         

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จ ำกัด (มหำชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2540 และไดแ้ปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและใหเ้ช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ” ต่อมำเม่ือ
วนัท่ี 7 สิงหำคม 2557 บริษทัไดย้ำ้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขำ้ซ้ือขำยใน “ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

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

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนว 
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวชิำชีพบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินไดท้ ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำร
ใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใต้
สภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณกำรไว ้

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และ
จะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

งบกำรเงินรวมไดง้บกำรเงินของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั ไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั ไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

สดัส่วนเงินลงทนุ

 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำก
บริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนและสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีกำร
ควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุทธิตำมบัญชีของเงินลงทุนท่ีได้รับมำกับ
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นกำร
รวมกิจกำรท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ (ฉบบัปรับปรุง 2559) ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหวำ่งปี 2560 สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีให้ใช้มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ
ขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

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

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10        
(ปรับปรุง 2560) 

งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

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

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือผู ้
ถือหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2560) 

สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรปรับปรุงย ้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี  ฉบับท่ี  29 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ี
มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2560) 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2560) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

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

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2560) 

เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

 เกณฑ์กำรวดัค่ำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นกำรจดัท ำ
งบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 
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รำยได้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่งรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

รำยไดรั้บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำร
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้ ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือหรือมี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

รำยไดค้่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำ 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีไดรั้บตำมสัญญำ
เช่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนในรอบ
บญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อม
ใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วน
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

กลุ่มบริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง
กองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและกลุ่ม
บริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนักงำน 
โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนใหก้บักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึง
ปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลด
ใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรือกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
บริกำรในอดีต หรือ ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกิดข้ึน 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกกำรจำ้งพนักงำนหรือกลุ่มของพนักงำน
ก่อนวนัเกษียณตำมปกติ 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำว
เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด
ท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดั
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มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรม
นั้นใหม้ำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบั
ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มบริษทัประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบังคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกับ
รำยกำรในปีก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
ประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำง
ภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย
เพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำย
ภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนและอำจเก่ียวขอ้งกับกำร
ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษี
เงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำน
จดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะ
จ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำ
เดียวกนั 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนด
จ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ี 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำมกำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น 
กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

สินคำ้คงเหลือประเภทอะไหล่และอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ส่วนสินคำ้คงเหลืออ่ืนแสดงในรำคำทุน
ตำมวธีิรำคำเจำะจง 

ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ในกรณี
ของสินคำ้ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 
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เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอำคำรท่ีถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้ง
สองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือใหบ้ริกำรหรือใชใ้นกำรบริหำรงำน 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำร แสดงในรำคำทุน หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

กำรรวมรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงัเขำ้เป็นมูลค่ำบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท ำก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยจ่ำยนั้น และตน้ทุนสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซม
และบ ำรุงรักษำทั้งหมดจะรับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน เม่ือช้ินส่วนของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนถูกเปล่ียนแทน ช้ินส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจำกบญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนซ่ึงค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของอำคำรเท่ำกบั 30 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภำยหลงั 

ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงอำคำรและอุปกรณ์
ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนซ่ึงค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 30

อำคำร 3 และ 30

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำ 5, 7, 10 และ 15

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 และ 7

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5

ยำนพำหนะ 5
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบำงส่วน และงำนระหวำ่งก่อสร้ำงและสินทรัพยร์ะหวำ่งทำง 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของเคร่ืองจกัรใหเ้ช่ำท่ีไดม้ำจำกประเทศจีน (รถเครนและ
รถฟอร์คลิฟท์) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรใชง้ำนปัจจุบนั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดเ้ปล่ียนแปลงประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์
ของเคร่ืองจกัรใหเ้ช่ำดงักล่ำวจำกเดิม 15 ปี เป็น 10 ปี 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุง
ตำมควำมเหมำะสม 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่น
ก ำไรหรือขำดทุน 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เช่ำและขำย ดงันั้น หำกยงัไม่มีกำรขำยจะน ำสินทรัพยอ์อกไปให้บริกำรโดย
บันทึกไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้บัญชี “ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์” และคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณขำ้งตน้ในก ำไรหรือขำดทุนภำยใตบ้ญัชี “ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร” จนกระทัง่เม่ือมีกำรขำยจะหยดุคิดค่ำเส่ือม
รำคำและจัดประเภทบัญชีไปเป็นสินคำ้คงเหลือ พร้อมทั้ งรับรู้ตน้ทุนขำยด้วยมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี (รำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม) ณ วนัท่ีขำยในก ำไรหรือขำดทุนในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรขำยนั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำตดั
จ ำหน่ำยบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน ซ่ึงค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งติดตั้ง  
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สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

สัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน 
สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหวำ่งหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือใหไ้ด้
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึก
เป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินไดก้ ำหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินเม่ือครบก ำหนดตำมมูลค่ำหรือ
อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหำกกลุ่มบริษทัมีนโยบำยเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่ำวจะบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสิน
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินวำ่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด สูงกวำ่มูล
ค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่
มูลค่ำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตจะคิดลดเป็น
มูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำ
และควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น ให้พิจำรณำมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือม
รำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 
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ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือภำระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระ
ภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็น
นยัส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึง
ภำษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงกำรใชดุ้ลย
พินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพำททำงกำรคำ้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่ประมำณกำรหน้ีสินท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอกบัควำมเสียหำยท่ีอำจ
เกิดข้ึน อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

เงนิตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำตำมสญัญำ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 
ค ำนวณโดยปรับสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงคำ้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนจำกอตัรำตำมสัญญำเป็นรำคำ
ตลำดของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมีอำยคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือเจำ้หน้ีอ่ืนจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำใหรั้บรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดบญัชีนั้น 

เงนิปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลบนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
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ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีด้วยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ี
ออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรส ำหรับปี (บำท) 30,421,470.86               26,503,172.26               

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 696,424,685 696,424,685

ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำย 35,380,073 35,380,073

หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 731,804,758 731,804,758

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)                            0.0416                            0.0362
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัด้วยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งปีบวกดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือแปลงสภำพหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน และสมมติวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้
สิทธิแปลงเป็นหุน้สำมญัเม่ือรำคำตำมสิทธิต ่ำกวำ่รำคำตลำดถวัเฉล่ียในระหวำ่งปีของหุน้สำมญั  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

บำท หุน้ บำทต่อหุน้ บำท หุน้ บำทต่อหุน้

ก ำไร

จ ำนวนหุน้สำมญั
ถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ ก ำไร

จ ำนวนหุน้สำมญั
ถวัเฉล่ีย

ถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้

ก าไรต่อหุ้น

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 30,421,470.86 731,804,758 0.0416 26,503,172.26 731,804,758 0.0362

ผลกระทบของหุน้สำมญัเทียบเทำ่ปรับลด -                  7,828,383             -              -                  7,828,383             -              

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 30,421,470.86 739,633,141 0.0411 26,503,172.26 739,633,141 0.0358

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุม
ไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำ
ให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผน
และควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรบญัชีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

2560 2559 2560 2559
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     2,682,412.96      28,196,009.36    
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     3,565,546.98      3,018,193.61      
รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,448,400.00      4,748,400.00      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     12,394,000.00    12,387,049.00    
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     1,589,446.73      2,112,922.99      
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย -                     -                     169,258.32         494,868.02         

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     39,658,418.79    17,070,260.19    
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     15,388,640.61    12,523,399.61    
รำยไดอ่ื้น -                     -                     6,150,000.00      4,200,000.00      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     13,449,114.22    14,724,000.00    
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     1,625,436.15      1,379,641.66      
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย -                     -                     46,600.00           48,800.00           

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2560 2559 2560 2559
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     72,285.00           62,220.00           
รำยไดอ่ื้น -                     -                     600,000.00         600,000.00         
เงินปันผลรับ -                     -                     12,999,974.00    -                     
ซ้ือสินคำ้ 2,340,000.00      -                     
ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     635,942.84         640,825.36         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     219,714,166.16  141,367,985.23  

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     2,906,830.11      -                     

รำยไดอ่ื้น -                     -                     5,940,000.00      4,020,000.00      

เงินปันผลรับ -                     -                     79,994,400.00    -                     

ซ้ือสินคำ้ -                     -                     4,876,000.00      15,216,000.00    

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     632,025.87         962,740.67         

ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย -                     -                     342,398.83         1,688.05            

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     513,396.30         367,142.41         

ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     16,386.99           475,071.90         

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 6,802,963.13      2,335,953.04      168,595.00         185,318.25         

รำยไดอ่ื้น 13,041.00           590.70               -                     -                     

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร 3,254,600.47      599,800.00         80,000.00           -                     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 143,971.00         678,309.00         143,971.00         401,349.00         

รำยไดอ่ื้น 5,268.13            84,648.06           -                     -                     

ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย 35,000.00           -                     -                     -                     

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 15,925.00           55,110.00           15,925.00           43,110.00           

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่ำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 3,765,000.00      195,000.00         1,200,000.00      -                     

ดอกเบ้ียจ่ำย 1,011,915.21      -                     1,011,915.21      -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 44,966,263.70    45,571,738.44    44,815,839.72    45,335,960.87    

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,542,851.16      2,023,379.68      1,542,851.16      2,023,379.68      

รวม 46,509,114.86    47,595,118.12    46,358,690.88    47,359,340.55    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     2,061,915.78      1,537,010.69      

เงินมดัจ ำรับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     6,261,199.28      9,340,245.54      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     117,846.54         203,471.75         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     2,750,601.33      -                     

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     -                     65,058.24           

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 8) -                     -                     274,992,130.00   274,992,130.00   

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั

ลูกหน้ีอ่ืน 20,330.00           -                     -                     -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2560 2559 2560 2559

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,200,000.00      1,200,000.00      -                     -                     

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 80,547.94           -                     80,547.94           -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

2560 2559 2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                     -                     3,072,531.87      49,073,745.99    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                     -                     25,095,182.29    90,022,269.27    

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                     -                     -                     50,000.00           

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                     -                     23,518,955.00    44,821,131.17    

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 2,708,987.99      853,823.59         2,568.00            11,128.00           

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั 61,882.38           221,201.10         61,882.38           221,201.10         

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ  ำกดั -                     19,730.80           -                     19,730.80           

รวม 2,770,870.37      1,094,755.49      51,751,119.54    184,219,206.33  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

2560 2559 2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                     -                     12,989,397.01    550,354.63         

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                     -                     16,600,516.49    3,858,510.45      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                     -                     2,503,800.00      -                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                     -                     5,309,352.99      486,436.96         

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 557,827.07         116,346.00         -                     12,000.00           

รวม 557,827.07         116,346.00         37,403,066.49    4,907,302.04      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

  



  32 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 99,000,000.00      41,900,000.00      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 253,100,000.00    239,200,000.00    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 323,600,000.00    -                       

รวม 675,700,000.00    281,100,000.00    
หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (32,048,221.44)     (12,412,878.03)     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 643,651,778.56    268,687,121.97    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส 
จ ำกดั โดยออกตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยไุม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

2560 2559

ยอดยกมำ 281,100,000.00    98,900,000.00      

เพ่ิมข้ึน 535,100,000.00    205,200,000.00    

ลดลง (140,500,000.00)   (23,000,000.00)     
ยอดคงเหลือ 675,700,000.00    281,100,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2560 2559

ยอดยกมำ 12,412,878.03      -                       
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 19,635,343.41      12,412,878.03      
ยอดคงเหลือ 32,048,221.44      12,412,878.03      

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

2560 2559 2560 2559

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                     -                     33,950,000.00    47,000,000.00    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                     -                     -                     15,000,000.00    

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,000,000.00    -                     14,000,000.00    -                     

รวม 14,000,000.00    -                     47,950,000.00    62,000,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใช้
เงินอำยไุม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ี
เรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลกัประกนั 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 
มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ยอดยกมำ -                     -                     62,000,000.00    82,400,000.00    

เพ่ิมข้ึน 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    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัย่อย จ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 12 
และ 16) 
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บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัย่อย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 817.27 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุ 17) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของบริษทัยอ่ย จ ำนวนเงิน 19 ลำ้นบำท 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เดอะ ฟำร์มแลนด์ 2 จ ำกดั ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืระยะสั้นของบริษทั (ดูหมำยเหตุ 15) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทั มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 82.09 ลำ้นบำท
(ดูหมำยเหตุ 17) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชำติ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เครน แดง จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

คนเดียวกนั
บริษทั เดอะ ฟำร์มแลนด ์2 จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้คนเดียวกนั
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย - ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้  
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หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซม รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ
ดอกเบ้ียรับ - จ่ำย อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

2560 2559 2560 2559

เงินสด 460,878.20          227,418.28          138,000.00          54,457.53            

เงินฝำกธนำคำร 20,939,283.89     5,103,723.59       5,223,170.87       719,363.94          

รวม 21,400,162.09     5,331,141.87       5,361,170.87       773,821.47          

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

  



  36 

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

2560 2559 2560 2559

ลูกหน้ีกำรคำ้ 246,801,748.25   139,600,954.52   112,581,501.42   206,977,784.44   

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (59,163,578.33)    (57,666,666.25)    (6,183,507.45)      (3,295,975.18)      

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 187,638,169.92   81,934,288.27     106,397,993.97   203,681,809.26   

ลูกหน้ีอ่ืน

รำยไดค้ำ้งรับ 77,615,175.86     19,777,379.10     11,225,346.30     10,877,256.22     

เงินทดรองจ่ำย 657,325.12          616,545.03          242,226.70          66,880.00            

อ่ืน ๆ 1,194,100.57       1,230,719.86       582,062.01          496,967.89          

รวม 79,466,601.55     21,624,643.99     12,049,635.01     11,441,104.11     

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (965,160.22)         (1,142,031.18)      (453,027.00)         (453,027.00)         

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 78,501,441.33     20,482,612.81     11,596,608.01     10,988,077.11     

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 266,139,611.25   102,416,901.08   117,994,601.98   214,669,886.37   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

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

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 1,441,657.42        15,123,869.91      2,991,296.76        2,144,172.54        

หัก ตดัจ  ำหน่ำยหน้ีสูญ (121,616.30)         (1,246,554.93)      (103,764.49)         (176,690.30)         

ยอดคงเหลือ 60,128,738.55      58,808,697.43      6,636,534.45        3,749,002.18        

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า - กจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 20,740,934.84     40,779,456.01     2,545,158.47       2,029,228.24       

เกินก ำหนดช ำระ
นอ้ยกว่ำหรือเทำ่กบั 3 เดือน 149,574,402.13   37,420,586.24     48,548,215.96     15,339,601.40     

มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 16,058,391.97     7,008,347.29       2,863,000.00       1,739,657.50       

มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 8,637,901.15       12,424,393.58     3,504,932.57       799,984.37          

มำกกว่ำ 12 เดือน 49,019,247.79     40,873,415.91     3,369,074.88       2,850,106.60       
รวม 244,030,877.88   138,506,199.03   60,830,381.88     22,758,578.11     

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,675.00              442,829.25          7,153,566.30       15,193,697.12     

เกินก ำหนดช ำระ

นอ้ยกว่ำหรือเทำ่กบั 3 เดือน 85,850.38            265,315.38          17,289,729.61     35,978,811.30     

มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 2,303,481.12       386,610.86          12,096,596.87     8,250,028.57       

มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 378,863.87          -                      12,871,564.61     20,437,580.91     

มำกกว่ำ 12 เดือน -                      -                      2,339,662.15       104,359,088.43   
รวม 2,770,870.37       1,094,755.49       51,751,119.54     184,219,206.33   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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7. สินค้ำคงเหลือ 

2560 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      

รถขดุ/รถตกั 9,665,757.67        49,776,456.45      9,665,757.67        49,776,456.45      

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,084,265.13      17,340,037.30      16,185,835.13      17,441,607.30      

งำนระหว่ำงท ำและสินคำ้ระหว่ำงทำง 6,199,050.37        10,859,471.04      6,199,050.37        10,859,471.04      

รวม 132,899,133.81    222,467,970.07    134,188,705.41    223,757,541.67    

หัก ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (8,882,391.66)       (4,834,063.08)       (8,882,391.66)       (4,834,063.08)       

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 124,016,742.15    217,633,906.99    125,306,313.75    218,923,478.59    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2560 2559

ยอดยกมำ 4,834,063.08                 3,792,832.79                 
บวก ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 4,048,328.58                 1,041,230.29                 
ยอดคงเหลือ 8,882,391.66                 4,834,063.08                 

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 100% 100% 25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,300.00    24,999,300.00    (24,999,300.00)  (24,999,300.00)  -                    -                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 100% 100% 150,000,000.00  150,000,000.00  149,999,200.00  149,999,200.00  -                    -                    149,999,200.00  149,999,200.00  

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั 100% 100% 25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,930.00    24,999,930.00    -                    -                    24,999,930.00    24,999,930.00    

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

รำคำทนุทนุช ำระแลว้สดัส่วนเงินลงทนุ ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ สุทธิ

บำท

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2560 2559

ยอดยกมำ 24,999,300.00           -                            

บวก ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ -                            24,999,300.00           

ยอดคงเหลือ 24,999,300.00           24,999,300.00           

บำท

 
บริษทัไดพ้ิจำรณำบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิในงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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9. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ท่ีดินและ

ท่ีดินเปล่ำ อำคำรพำณิชย์ รวม ท่ีดินเปล่ำ

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 -                              3,563,066.00               3,563,066.00               -                              

โอนเขำ้ - ท่ีดิน

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

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

โอนเขำ้ - ท่ีดิน

(ดูหมำยเหตุ 10) 1,700,000.00               -                              1,700,000.00               1,700,000.00               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 47,806,677.63             3,563,066.00               51,369,743.63             47,806,677.63             

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 -                              1,802,459.58               1,802,459.58               -                              

ค่ำเส่ือมรำคำ -                              24,163.20                    24,163.20                    -                              

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

ค่ำเส่ือมรำคำ -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 -                              1,850,786.01               1,850,786.01               -                              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 47,806,677.63             1,712,279.99               49,518,957.62             47,806,677.63             

งบกำรเงินรวม

บำท
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2560 2559

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

แสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 0.02                               0.02                          

ลำ้นบำท

งบกำรเงินรวม

บริษัทย่อยได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ ตลอดจน ผลประโยชน์จำกกำรท ำ
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมำยเหตุ 12) 

บริษทัไดว้ำ่จำ้ง บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี แวลูเอชัน่ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินรำคำอิสระใหท้ ำกำรประเมินรำคำท่ีดินเปล่ำ ซ่ึงมี
รำคำประเมิน รวมจ ำนวนเงิน 65.51 ลำ้นบำท โดยรำคำประเมินได้พิจำรณำจำกวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด ตำมรำยงำนกำร
ประเมินรำคำทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 28 - 29 ธนัวำคม 2559 

ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินรำคำท่ีดินและอำคำรพำณิชย ์ซ่ึงมีรำคำประเมิน จ ำนวนเงิน 3.88 ลำ้นบำท โดยรำคำประเมิน
ไดพิ้จำรณำจำกรำคำประกำศขำยของพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเฉล่ีย  

อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ (ลำ้นบำท)

สญัญำใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูใ้หเ้ช่ำ)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บคุลลภำยนอก 1 ปี 0.01                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560
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10. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง งำนระหวำ่งก่อสร้ำง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ อุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งทำง รวม
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 243,366,200.67          47,567,760.04           153,695,144.85          3,106,802,619.27       40,312,270.90           32,422,087.66           53,788,687.29           77,344,709.75           3,755,299,480.43       
ซ้ือ / โอนเขำ้ -                            -                            -                            485,613,356.23          9,518,567.33             1,535,745.54             5,848,236.57             9,470,049.00             511,985,954.67          
โอน / ปรับปรุง -                            3,008,959.89             -                            15,379,769.60           -                            -                            -                            (18,388,729.49)          -                            
โอนออก - อสงัหำริมทรัพย์

เพ่ือกำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9) (46,106,677.63)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (46,106,677.63)          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            (87,795,380.59)          (123,932.19)               (80,191.87)                 (4,199,645.45)            (18,000.00)                 (92,217,150.10)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 197,259,523.04          50,576,719.93           153,695,144.85          3,520,000,364.51       49,706,906.04           33,877,641.33           55,437,278.41           68,408,029.26           4,128,961,607.37       
ซ้ือ / โอนเขำ้ -                            -                            17,980.00                  10,827,735.73           203,787,991.45          2,167,927.29             4,256,985.59             36,178,015.09           257,236,635.15          
โอน / ปรับปรุง -                            -                            53,757.50                  (166,325,490.61)        200,105,824.18          -                            -                            (33,834,091.07)          -                            
โอนออก - อสงัหำริมทรัพย์

เพ่ือกำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9) (1,700,000.00)            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,700,000.00)            
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            (90,672,455.60)          (815,163.56)               -                            (3,081,307.64)            (2,011,368.08)            (96,580,294.88)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 195,559,523.04          50,576,719.93           153,766,882.35          3,273,830,154.03       452,785,558.11          36,045,568.62           56,612,956.36           68,740,585.20           4,287,917,947.64       

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 -                            26,883,873.97           72,341,955.19           1,310,019,691.14       23,408,546.44           25,762,034.94           25,990,764.08           -                            1,484,406,865.76       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            7,446,192.05             5,991,580.55             260,488,701.59          5,162,634.68             2,529,305.71             6,399,473.16             -                            288,017,887.74          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            (49,251,137.41)          (97,533.21)                 (28,133.52)                 (3,338,733.04)            -                            (52,715,537.18)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                            34,330,066.02           78,333,535.74           1,521,257,255.32       28,473,647.91           28,263,207.13           29,051,504.20           -                            1,719,709,216.32       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            5,708,476.20             5,992,100.36             233,216,004.90          62,058,829.98           2,563,548.40             6,515,343.23             -                            316,054,303.07          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            (72,775,851.12)          (758,492.78)               -                            (2,465,046.11)            -                            (75,999,390.01)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 -                            40,038,542.22           84,325,636.10           1,681,697,409.10       89,773,985.11           30,826,755.53           33,101,801.32           -                            1,959,764,129.38       

งบกำรเงินรวม
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เคร่ืองตกแต่ง งำนระหวำ่งก่อสร้ำง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ อุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งทำง รวม
ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 -                            -                            -                            5,747,897.12             -                            623,672.53                -                            -                            6,371,569.65             
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                            -                            -                            5,747,897.12             -                            623,672.53                -                            -                            6,371,569.65             
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            102,624.25                102,624.25                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 -                            -                            -                            5,747,897.12             -                            623,672.53                -                            102,624.25                6,474,193.90             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 197,259,523.04          16,246,653.91           75,361,609.11           1,992,995,212.07       21,233,258.13           4,990,761.67             26,385,774.21           68,408,029.26           2,402,880,821.40       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 195,559,523.04          10,538,177.71           69,441,246.25           1,586,384,847.81       363,011,573.00          4,595,140.56             23,511,155.04           68,637,960.95           2,321,679,624.36       

งบกำรเงินรวม
บำท
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เคร่ืองตกแต่ง งำนระหวำ่งก่อสร้ำง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ อุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งทำง รวม
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 221,880,991.88       28,589,033.21         88,772,310.86         703,686,611.94          5,084,250.34          13,545,587.47         26,494,579.19         59,264,036.01         1,147,317,400.90      
ซ้ือ / โอนเขำ้ -                         -                         -                         15,269,313.31           488,853.14             410,441.49             -                         -                         16,168,607.94          
โอนออก - อสงัหำริมทรัพย์

เพ่ือกำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9) (46,106,677.63)       -                         -                         -                            -                         -                         -                         -                         (46,106,677.63)         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         (21,042,980.79)          -                         (21,401.87)              (2,169,711.13)         -                         (23,234,093.79)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 175,774,314.25       28,589,033.21         88,772,310.86         697,912,944.46          5,573,103.48          13,934,627.09         24,324,868.06         59,264,036.01         1,094,145,237.42      
ซ้ือ / โอนเขำ้ -                         -                         -                         6,773,881.26             12,500.00               916,301.13             -                         -                         7,702,682.39            
โอนออก - อสงัหำริมทรัพย์

เพ่ือกำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9) (1,700,000.00)         -                         -                         -                            -                         -                         -                         -                         (1,700,000.00)           
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         (31,219,864.74)          (747,663.56)            -                         (3,081,307.64)         -                         (35,048,835.94)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 174,074,314.25       28,589,033.21         88,772,310.86         673,466,960.98          4,837,939.92          14,850,928.22         21,243,560.42         59,264,036.01         1,065,099,083.87      

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 -                         21,294,240.27         27,604,440.52         344,266,173.20          4,344,717.37          10,184,660.32         9,806,789.67          -                         417,501,021.35        
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         4,448,697.20          4,634,877.16          41,598,518.84           248,906.72             1,060,002.94          3,899,903.43          -                         55,890,906.29          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         (12,720,200.30)          -                         (8,141.61)                (1,714,785.58)         -                         (14,443,127.49)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                         25,742,937.47         32,239,317.68         373,144,491.74          4,593,624.09          11,236,521.65         11,991,907.52         -                         458,948,800.15        
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         2,612,326.84          4,634,877.16          32,768,395.16           286,708.92             1,012,482.33          3,140,282.66          -                         44,455,073.07          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         (20,830,362.35)          (747,662.56)            -                         (2,465,046.11)         -                         (24,043,071.02)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 -                         28,355,264.31         36,874,194.84         385,082,524.55          4,132,670.45          12,249,003.98         12,667,144.07         -                         479,360,802.20        

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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เคร่ืองตกแต่ง งำนระหวำ่งก่อสร้ำง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ อุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งทำง รวม
ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         -                         1,843,569.05          
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         -                         1,843,569.05          
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         -                         1,843,569.05          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 175,774,314.25       2,846,095.74          56,532,993.18         323,548,556.20          979,479.39             2,074,432.91          12,332,960.54         59,264,036.01         633,352,868.22       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 174,074,314.25       233,768.90             51,898,116.02         287,164,539.91          705,269.47             1,978,251.71          8,576,416.35          59,264,036.01         583,894,712.62       

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2560 2559 2560 2559

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร 296.92        267.26        34.48         43.27         

   - ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย 3.01           3.82           2.57           3.32           

   - ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 16.12         16.94         7.41           9.30           
รวม 316.05        288.02        44.46         55.89         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รำคำทนุก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจ  ำหน่ำย
ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 772.42        751.58        225.11        157.54        

กำรโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำไปเป็นสินคำ้คงเหลือดว้ย

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทนุขำยแลว้เม่ือมีกำร
จ ำหน่ำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 17.95         38.99         10.39         8.32           

กำรโอนสินคำ้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 143.88        104.66        6.77           15.27         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 17)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,151.95     1,315.52     6.60           7.36           

   - ยำนพำหนะ 19.58         24.91         7.63           12.33         
รวม 1,171.53     1,340.43     14.23         19.69         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ลำ้นบำท

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 12 และ 16) 
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อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ (ลำ้นบำท)

สญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูเ้ช่ำ)

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บริษทั 3 ปี 0.10              

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั บริษทั 1 ปี 0.05              

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ปี 0.80              

บริษทั บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ปี 0.40              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของเคร่ืองจกัรให้เช่ำท่ีไดม้ำจำกประเทศจีน (รถเครน
และรถฟอร์คลิฟท์) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรใชง้ำนในปัจจุบนั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดเ้ปล่ียนแปลงประมำณกำรอำยกุำรให้
ประโยชน์ของเคร่ืองจกัรให้เช่ำดงักล่ำวจำกเดิม 15 ปี เป็น 10 ปี ผลของกำรเปล่ียนแปลงอำยกุำรให้ประโยชน์ดงักล่ำวท ำให้ค่ำ
เส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เพ่ิมข้ึนจ ำนวนเงิน 6.34 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 0.63 ลำ้น
บำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ในปี 2560 บริษทัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งกำรติดตั้ง จ ำนวนเงิน 6.39 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

12. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

2560 2559 2560 2559

เงินเบิกเกินบญัชี 19,390,408.78         34,050,125.73         9,478,681.77           24,093,162.91         

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 55,000,000.00         45,000,000.00         55,000,000.00         45,000,000.00         

ทรัสตรี์ซีท -                          2,440,716.80           -                          2,440,716.80           

รวม 74,390,408.78         81,490,842.53         64,478,681.77         71,533,879.71         

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2560 2559 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย

บริษทั

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 35.00                 35.00                 MOR

ธนำคำร ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 55.00                 45.00                 MLR

ธนำคำร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 250.00               250.00               MLR

ธนำคำร ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 159.57               170.52               

บริษทัย่อย

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 23.00                 23.00                 MOR

วงเงิน (ลำ้นบำท)

กลุ่มบริษัทได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำ
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน นอกจำกน้ี บริษทัไดค้  ้ำประกนั
สินเช่ือของบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4, 9 และ 10) 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

2560 2559 2560 2559

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 300,710,452.12   171,972,724.24   252,179,183.07   145,844,343.80   

เจำ้หน้ีอ่ืน

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 33,187,092.53     25,181,523.99     7,895,488.78       6,686,671.97       

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือทรัพยสิ์น 7,888,125.70       25,190,950.92     467,000.00          494,285.00          

อ่ืน ๆ 3,483,634.98       2,732,845.45       1,016,409.58       555,096.11          

รวม 44,558,853.21     53,105,320.36     9,378,898.36       7,736,053.08       

รวมทั้งหมด 345,269,305.33   225,078,044.60   261,558,081.43   153,580,396.88   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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14. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หมำยเหตุ 2560 2559 2560 2559

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 16 56,638,000.00    57,888,000.00    54,888,000.00   54,888,000.00   

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 17 255,649,227.10  324,552,914.19  3,918,053.46     6,990,722.56     

รวม 312,287,227.10  382,440,914.19  58,806,053.46   61,878,722.56   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

15. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

2560 2559

เงินตน้ 180,000,000.00                200,000,000.00                
หัก ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำธรรมเนียมรอตดับญัชี (1,146,856.70)                  (524,255.27)                     
สุทธิ 178,853,143.30                199,475,744.73                

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

2560 2559

ยอดยกมำ 200,000,000.00                -                                   

เพ่ิมข้ึน -                                   200,000,000.00                

ลดลง (20,000,000.00)                -                                   
ยอดคงเหลือ 180,000,000.00                200,000,000.00                

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ในปี 2559 บริษทัไดกู้้ยืมระยะสั้ นโดยกำรออกตัว๋แลกเงิน 2 ฉบบั ๆ ละ 100 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 เดือน ให้กบับริษทั
หลกัทรัพย ์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2560 และวนัท่ี 26 มกรำคม 2560 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงิน จ ำนวน
เงิน 200 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ให้กบับริษทัหลกัทรัพยอี์กแห่งหน่ึงเพ่ือจ่ำยช ำระตัว๋แลกเงิน 2 ฉบบัดงักล่ำวขำ้งตน้ 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 ต่อปี และค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2.0 ต่อปี ต่อมำเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2560 บริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนตัว๋
แลกเงิน จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท และไดอ้อกตัว๋แลกเงินฉบับใหม่ จ ำนวนเงิน 180 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 8.0 ต่อปี และ
ค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2.0 ต่อปี ก ำหนดช ำระในวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 (ดูหมำยเหตุ 34) 

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

16. เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

2560 2559 2560 2559

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

หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (56,638,000.00)    (57,888,000.00)    (54,888,000.00)    (54,888,000.00)    

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 50,160,000.00      106,798,000.00    50,160,000.00      105,048,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

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

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

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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โดยมีรำยละเอียดแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

อำ้งอิง

วงเงิน เจำ้หน้ี 2560 2559 2560 2559 ระยะเวลำ อตัรำดอกเบ้ีย กำรช ำระหน้ี

บริษทั

1 ธนำคำร 30.00      30.00      11.44      15.28      ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลำ้นบำท

2 ธนำคำร 7.00        7.00        2.07         3.08        ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลำ้นบำท

3 ธนำคำร 250.00    250.00    91.54      141.58   ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 4.17 ลำ้นบำท

105.05    159.94   

บริษทัย่อย

4 ธนำคำร 15.00      15.00      1.75         4.75        ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลำ้นบำท

1.75         4.75        

106.80    164.69   

วงเงิน มูลหน้ี

ลำ้นบำท

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน นอกจำกน้ี บริษทัไดค้  ้ำประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของ
บริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4 และ 10) 
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17. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

ปี มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ

สญัญำเช่ำกำรเงิน

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       

สญัญำขำยและเช่ำกลบัคืน

1 10,787,361.78    1,326,793.21       12,114,154.99       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       

2 - 5 27,480,629.90    1,582,725.10       29,063,355.00       -                       -                       -                       35,804,450.28    2,389,453.50       38,193,903.78        1,828,313.90       42,910.31            1,871,224.21       

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       

รวม

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    

2559

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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เม่ือวนัท่ี 4 และ 7 เมษำยน 2560 บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน ระยองจ ำกดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้ ำ
สญัญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินบำงรำย เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรผอ่นช ำระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท่ี
ท ำสญัญำฉบบัแกไ้ขจ ำนวนเงิน 77.50 ลำ้นบำท และ 605.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำ และยำนพำหนะ ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ๆ 
ละ 14.38 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีจ ำนวนเงิน 
255.65 ล้ำนบำท (ปี 2559: 324.55 ลำ้นบำท) ส ำหรับงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 3.92 ลำ้นบำท (ปี 2559: 6.99 ล้ำนบำท) 
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน นอกจำกน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสิน
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทับำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 4) 

18. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

2560 2559 2560 2559

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 28,776,078.68     27,471,274.43     5,373,146.32       3,566,679.02       

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (107,132,661.47)  (116,131,443.65)  (40,618,224.54)    (40,135,000.99)    

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (78,356,582.79)    (88,660,169.22)    (35,245,078.22)    (36,568,321.97)    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

1 มกรำคม 2559 ก ำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2559 ก ำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2560

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8,764,982.10             2,717,326.58             -                            11,482,308.68           457,792.18                -                            11,940,100.86           

สินคำ้คงเหลือ 362,200.00                -                            -                            362,200.00                1,252,078.33             -                            1,614,278.33             

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 613,873.23                (24,946.86)                 -                            588,926.37                (24,946.87)                 -                            563,979.50                

ประมำณกำรหน้ีสิน 4,085,287.83             182,633.06                (590,384.53)               3,677,536.36             283,138.89                (663,258.28)               3,297,416.97             

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

รวม 36,100,659.34           (8,039,000.38)            (590,384.53)               27,471,274.43           1,968,062.53             (663,258.28)               28,776,078.68           

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (88,839,206.75)          (27,292,236.90)          -                            (116,131,443.65)        8,998,782.18             -                            (107,132,661.47)        

งบกำรเงินรวม

บำท
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1 มกรำคม 2559 ก ำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2559 ก ำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2560

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 829,263.99                263,187.10                -                            1,092,451.09             771,290.40                -                            1,863,741.49             

สินคำ้คงเหลือ 362,200.00                -                            -                            362,200.00                1,252,078.33             -                            1,614,278.33             

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 293,873.23                (24,946.86)                 -                            268,926.37                (24,946.87)                 -                            243,979.50                

ประมำณกำรหน้ีสิน 1,975,597.37             (1,791.30)                  (130,704.51)               1,843,101.56             (47,623.67)                 (144,330.89)               1,651,147.00             

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 6,943,039.16             (6,943,039.16)            -                            -                            -                            -                            -                            

รวม 10,403,973.75           (6,706,590.22)            (130,704.51)               3,566,679.02             1,950,798.19             (144,330.89)               5,373,146.32             

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (37,609,452.91)          (2,525,548.08)            -                            (40,135,000.99)          (483,223.55)               -                            (40,618,224.54)          

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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19. ผลประโยชน์ของพนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 18,387,681.81  20,426,439.10  9,215,507.79   9,877,986.84   

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:

ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 3,859,278.43   1,798,063.06   766,482.72      773,863.20      

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 354,608.88      442,223.71      152,436.50      196,630.45      

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน:

ผล(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนดำ้นประชำกรศำสตร์ 564,006.15      -                  183,390.89      -                  

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนดำ้นทำงกำรเงิน 183,077.08      -                  86,790.51        -                  

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงค่ำประสบกำรณ์ (4,063,374.59)  (2,951,922.66)  (991,835.83)     (653,522.54)     

ผลประโยชน์ของพนกังำนท่ีจ่ำยในปีปัจจุบนั (2,798,192.91)  (1,327,121.40)  (1,157,037.55)  (979,450.16)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 16,487,084.85  18,387,681.81  8,255,735.03   9,215,507.79   

งบกำรเงินรวม

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

 

กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่พนกังำนท่ี
เกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวำ่อตัรำเงินเดือนเดือนสุดทำ้ย 300 วนั 
หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั (แสดงดว้ยค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) มีดงัน้ี 

 

2560 2559 2560 2559

อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.24 - 3.20 ร้อยละ 3.03 - 3.25 ร้อยละ 2.24 - 2.51 ร้อยละ 3.16

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 2 - 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 2 - 3 ร้อยละ 5

เกษียณอำยุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรำมรณะ ร้อยละ 105 ของตำรำง ร้อยละ 100 ของตำรำง ร้อยละ 105 ของตำรำง ร้อยละ 100 ของตำรำง

มรณะไทยปี 2560 มรณะไทยปี 2551 มรณะไทยปี 2560 มรณะไทยปี 2551

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
สะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ ในงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.12 ลำ้นบำท และ 1.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประมำณ 10.71 ปี และ 9.60 ปี ตำมล ำดบั 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัตอ่มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,068,868.80)       1,204,863.90        (1,705,871.22)       2,020,275.68        

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,174,357.43        (1,063,935.60)       1,960,036.47        (1,691,430.05)       

อตัรำกำรลำออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,331,715.00)       1,610,317.00        - -

อตัรำมรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (146,597.00)          148,288.00           - -

บำท

งบกำรเงินรวม

2560 2559

 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (450,949.00)          504,214.00           (671,674.88)          784,885.91           

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 497,318.00           (453,614.00)          760,657.77           (665,318.01)          

อตัรำกำรลำออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (552,401.00)          663,663.00           - -

อตัรำมรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (56,414.00)            56,900.00             - -

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560 2559
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20. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

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

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

- บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2560 และวนัท่ี 24 
พฤษภำคม 2560 ตำมล ำดบั 

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

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2560 
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21. ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมญั 

เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรและออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) โดย
มีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร ดงัน้ี 

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

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

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

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

22. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้น สูงกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

24. เงนิปันผล 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2560 มีมติใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใน
อตัรำหุน้ละ 5.20 บำท รวมเป็น จ ำนวนเงิน 13 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2560 มีมติให้บริษทัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใน
อตัรำหุน้ละ 800 บำท รวมเป็น จ ำนวนเงิน 80 ลำ้นบำท 
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25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญตัิกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั และจะจ่ำยให้พนกังำนในกรณีที่ลำออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในปี 2560 กลุ่มบริษทัไดจ้่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.24 ลำ้นบำท (ปี 2559: 2.22 ลำ้น
บำท) ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 1.10 ลำ้นบำท (ปี 2559: 1.19 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

2560 2559 2560 2559

ซ้ือสินคำ้ 315,722,125.55  274,734,263.16  315,722,125.55  274,734,263.16  

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 63,815,738.59    32,668,950.11    38,320,903.48    35,089,374.09    

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 218,555,792.03  166,743,101.89  74,128,654.19    78,162,061.38    

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 77,144,201.60    45,112,469.04    12,959,798.69    17,501,332.11    

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอ่ืน 7,723,945.24      10,130,310.89    3,242,516.82      3,142,389.27      

ค่ำเบ้ียประกนัภยั 10,507,897.42    9,338,702.30      896,668.47         1,071,412.45      

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 43,837,686.58    39,104,572.68    5,159,909.76      4,046,288.94      

ค่ำเส่ือมรำคำ 316,078,466.30  288,042,050.94  44,455,073.07    55,890,906.29    

ค่ำส่งเสริมกำรขำย 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      

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 1,441,657.42      15,123,869.91    22,626,640.17    14,557,050.57    

ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 4,048,328.58      1,041,230.29      4,048,328.58      1,041,230.29      

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     24,999,300.00    

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและตดัจ ำหน่ำย 3,905,310.30      241,549.60         -                     47,252.61           

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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27. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

2560 2559 2560 2559

ดอกเบ้ียจ่ำย 68,761,234.44    70,549,523.57    26,244,433.34    22,557,349.94    

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 3,589,041.08      -                     3,589,041.08      -                     
รวม 72,350,275.52    70,549,523.57    29,833,474.42    22,557,349.94    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

28. ภำษีเงนิได้ 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั (9,144,947.58)    -                     -                     -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 10,966,844.71    (35,331,237.28)   1,467,574.64      (9,232,138.30)    

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ 1,821,897.13      (35,331,237.28)   1,467,574.64      (9,232,138.30)    

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

บำท

2560 2559 2560 2559

ประมำณกำรหน้ีสิน (663,258.28)       (590,384.53)       (144,330.89)       (130,704.51)       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริง

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ 28,599,585.88 (244,801,355.14)

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 (5,719,917.18) 20 48,960,271.03 

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (27,943,318.50) (10,496,679.36)

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี 19,529,664.54 -     

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 16,651,425.19 26,258,004.26 

ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (17,768,036.50) 7,355,612.74 

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 17,694,853.28 -     

ผลขำดทนุปีปัจจุบนั (11,589,618.41) (72,077,208.67)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 32 (9,144,947.58) - -     

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 10,966,844.71 (35,331,237.28)

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ 6 1,821,897.13 14 (35,331,237.28)

2560 2559

งบกำรเงินรวม

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ 25,035,597.62 (129,466,017.96)

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 (5,007,119.52) 20 25,893,203.59 

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (8,618,880.02) (6,559,845.69)

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี 18,598,874.80 -     

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 3,755,132.20 477,312.57 

ผลขำดทนุปีปัจจุบนั (8,728,007.46) (19,810,670.47)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั - -     - -     

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 1,467,574.64 (9,232,138.30)

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ 6 1,467,574.64 7 (9,232,138.30)

2560 2559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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29. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

2560 2559 2560 2559

รำยไดจ้ำกกำรขำย 269,520,914.28     219,590,004.69  477,412,436.86  352,850,708.94  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 887,825,116.20     430,754,720.98  76,110,834.03    77,167,375.32    

รวม 1,157,346,030.48  650,344,725.67  553,523,270.89  430,018,084.26  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย จ ำนวนเงิน 385.06 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำก
ส่วนงำนกำรใหบ้ริกำร 

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

30.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

30.1.1. สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.39 ลำ้นบำท 

30.1.2. สัญญำเช่ำท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.40 
ลำ้นบำท และ 0.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

30.1.3. สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนและค่ำบริกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 3.06 ลำ้นบำท 

30.1.4. สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ ำนวนเงิน 0.59 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และจ ำนวนเงิน 3.60 ลำ้นบำท 

30.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท 

30.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินร่วมกบับริษทัยอ่ยและกำรค ้ ำประกนัวงเงินกำรให้
ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4) 
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บริษัทย่อย 

30.4 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

30.4.1. สญัญำเช่ำท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.80 
ลำ้นบำท และ 0.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

30.4.2. สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.61 ลำ้นบำทและค่ำบริกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 2.20 ลำ้นบำท 

30.4.3. สญัญำเช่ำอุปกรณ์อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.12 ลำ้นบำท 

30.5 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 19.72 ลำ้นบำท 

30.6 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดัถูกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยเ์รียกช ำระค่ำเช่ำที่ดินจ ำนวนทุนทรัพยร์วม จ ำนวนเงิน
13.60 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 33) 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือกำรคำ้ 

นโยบำยกำรบัญชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีปฏิบติัทำงบญัชีกำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
รวมถึงกำรวดัมูลค่ำกำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 

กำรบริหำรจดักำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและควำมเช่ือมัน่ของตลำดและ
ก่อใหเ้กิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำ
จำกสดัส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สำมญั 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่
ปฏิบติัตำมสญัญำบริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวดงัต่อไปน้ี 

ควำมเส่ียงเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำร เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงิน
เบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้มืจำกธนำคำร ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดโดยกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือและขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี 

2560 2559 2560 2559

สกลุเงนิ

เยน (ญ่ีปุ่ น) 3.40              25.57            3.40              2.97              

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 6.37              3.27              6.37              3.25              

ยโูร -                0.09              -                0.06              

ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ 0.02              0.01              -                -                

ริงกิตมำเลเซีย -                0.10              -                0.10              

ลำ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

 

ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ำรค้ำ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบำยป้องกันควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำโดยกลุ่มบริษัทมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงัและกำรก ำหนดวิธีกำรช ำระเงินจำกกำรขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรดังนั้นกลุ่มบริษทัจึงคำดว่ำจะไม่ได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรเรียกช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

มูลค่ำยุตธิรรม 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีกำรให้สินเช่ือระยะสั้น และหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมจำกสถำบัน
กำรเงินและหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด จึงท ำใหร้ำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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32. ล ำดบัขั้นของมูลค่ำยุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดง
ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -                        69.39                     -                        69.39                     

ลำ้นบำท

งบกำรเงินรวม

2560

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -                        69.39                     -                        69.39                     

ลำ้นบำท

งบกำรเงินรวม

2559

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -                        65.51                     -                        65.51                     

ลำ้นบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -                        65.51                     -                        65.51                     

ลำ้นบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

 

ในระหวำ่งปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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33. คดฟ้ีองร้อง 

บริษัทย่อย 

ในปี 2548 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั ไดรั้บหนังสือจำกเจำ้พนักงำนพิทักษ์ทรัพยเ์รียกให้ช ำระค่ำเช่ำท่ีดิน จ ำนวนเงิน 
13.60 ลำ้นบำท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญำเช่ำ บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  ำร้องปฏิเสธวำ่ไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญำตำมท่ีกล่ำวอำ้ง เน่ืองจำกบริษทั
ยอ่ยท ำสัญญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในปี 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์จำกท่ีดินดงักล่ำว และไดบ้นัทึก
ภำระหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 11.87 ลำ้นบำท ไวใ้นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษทัยอ่ยเกิดควำมเสียหำย
ข้ึนมำกกวำ่จ ำนวนเงินท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อควำมเสียหำยดงักล่ำว กรรมกำรบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจ ำนวน ปัจจุบัน
นอกจำกหนงัสือฉบบัดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บกำรติดต่อจำกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยอี์ก 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 บริษทัได้ออกตัว๋แลกเงิน 180 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ให้กบับริษทัหลกัทรัพย ์อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2.5 ต่อปี เพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน (ดูหมำยเหตุ 15) 

35. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2561 
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