
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
และรำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดสำม
เดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวด
เกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และได้
สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับ
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อของบริษัท ชูไก จ ำกัด 
(มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่
กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจ
พบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

 

(นำยประวทิย ์ววิรรณธนำนุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีว ีออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพฯ 8 พฤศจิกำยน 2561 



30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,260                    21,400                  1,199                    5,361                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 346,402                266,140                148,993                117,995                

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       595,937                643,652                

สินคา้คงเหลือ 6 168,684                124,017                169,974                125,306                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31,062                  55,751                  2,174                    1,805                    

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 549,408                467,308                918,277                894,119                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 100                       -                       -                       -                       

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

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 49,501                  49,519                  47,807                  47,807                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 8 2,133,918             2,321,680             612,711                583,895                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,987                    6,387                    9,987                    6,387                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 109,672                90,848                  17,076                  17,208                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,303,178             2,468,434             962,573                930,289                

รวมสินทรัพย์ 2,852,586             2,935,742             1,880,850             1,824,408             

สินทรัพย์

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 56,543                  74,390                  40,357                  64,479                  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 10 423,913                345,269                326,324                261,558                

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 309,217                312,287                67,715                  58,806                  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 59,000                  14,000                  95,050                  47,950                  

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 12 178,558                178,853                178,558                178,853                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 64                         357                       -                       -                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 43,063                  42,994                  18,142                  15,721                  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,070,358             968,150                726,146                627,367                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 8,994                    50,160                  8,994                    50,160                  

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 14 554,227                574,303                1,444                    422                       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 64,546                  78,357                  33,007                  35,245                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 16,426                  16,487                  7,764                    8,256                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14,274                  13,812                  2,235                    2,241                    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 658,467                733,119                53,444                  96,324                  

รวมหนีสิ้น 1,728,825             1,701,269             779,590                723,691                

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามญั 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,044,637             1,044,637             1,044,637             1,044,637             

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

   หุ้นสามญั 757,057,874 หุ้น ช าระเต็มมูลค่าแลว้ 757,058                757,058                757,058                757,058                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 269,475                269,475                269,475                269,475                

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39,196                  39,196                  -                       -                       

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 32,849                  32,849                  32,849                  32,849                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 25,183                  135,895                41,878                  41,335                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,123,761             1,234,473             1,101,260             1,100,717             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,852,586             2,935,742             1,880,850             1,824,408             
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้จากการขายและการให้บริการ 208,649                392,477                53,506                 114,495               

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (208,918)              (292,204)              (58,287)               (102,257)             

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (269)                     100,273                (4,781)                 12,238                 

รายไดอ่ื้น  12,077                  (132)                     26,280                 13,053                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (4,943)                  (6,463)                  (2,936)                 (3,326)                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,944)                (28,763)                (28,506)               (27,727)               

ตน้ทุนทางการเงิน (19,040)                (18,128)                (7,572)                 (7,476)                 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (43,119)                46,787                  (17,515)               (13,238)               

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 6,009                    (2,469)                  911                      1,430                   

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (37,110)                44,318                  (16,604)               (11,808)               

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                       (1,599)                  -                      404                      

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน -                       319                       -                      (81)                      

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       (1,280)                  -                      323                      

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (37,110)                43,038                  (16,604)               (11,485)               

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.0490)                0.0585                  (0.0219)               (0.0156)               

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 757,057,874         757,057,874         757,057,874        757,057,874        

บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 17 675,544                877,331                264,872               394,984               

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (679,907)              (684,692)              (250,028)             (386,994)             

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (4,363)                  192,639                14,844                 7,990                   

รายไดอ่ื้น  53,213                  17,910                  97,372                 38,122                 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (20,923)                (20,019)                (10,652)               (11,053)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (101,487)              (90,542)                (81,855)               (80,329)               

ตน้ทุนทางการเงิน (50,861)                (55,671)                (21,404)               (22,529)               

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (124,421)              44,317                  (1,695)                 (67,799)               

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16 13,709                  (8,551)                  2,238                   1,069                   

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (110,712)              35,766                  543                      (66,730)               

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน -                       (1,531)                  -                      721                      

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนกังาน 16 -                       306                       -                      (144)                    

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       (1,225)                  -                      577                      

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (110,712)              34,541                  543                      (66,153)               

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.1462)         0.0494          0.0007         (0.0923)        

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 757,057,874         723,294,550         757,057,874        723,294,550        

บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 757,058                     269,475                     39,196                            32,849                       135,895                     1,234,473                  

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ขาดทุนส าหรับงวด -                             -                             -                                         -                             (110,712)                    (110,712)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 757,058                     269,475                     39,196                                    32,849                       25,183                       1,123,761                  

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

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
เพ่ิมทุนหุน้สามญั 60,633                       59,921                       -                                         -                             -                             120,554                     
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                                         -                             35,766                       35,766                       

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                                         -                             (1,225)                        (1,225)                        

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

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

พนับาท
งบการเงินรวม
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 757,058                         269,475                         32,849                           41,335                           1,100,717                      

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 543                                543                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 757,058                         269,475                         32,849                           41,878                           1,101,260                      

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 696,425                         209,554                         31,524                           15,579                           953,082                         

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
เพ่ิมทุนหุน้สามญั 60,633                           59,921                           -                                 -                                 120,554                         
ขาดทุนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 (66,730)                         (66,730)                         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 577                                577                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 757,058                         269,475                         31,524                           (50,574)                         1,007,483                      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (124,421)             44,317                (1,695)                 (67,799)               
ปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้ำจำก
  (ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน
ค่ำเส่ือมรำคำและรำยกำรตดัจ ำหน่ำย 238,732              235,528              28,304                35,069                
หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรำยกำร) (6,340)                 (157)                    18,541                23,554                
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 4,371                  3,984                  4,371                  3,984                  
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำและตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 188                     1,927                  188                     -                      
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (32,034)               (85)                      (31,930)               (85)                      
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนและกำรปรับมูลค่ำท่ียงัไม่เกิดข้ึน (3,097)                 (5,532)                 (3,097)                 (5,531)                 
ดอกเบ้ียรับ (1,305)                 (499)                    (36,700)               (15,539)               
ตน้ทุนทางการเงิน 50,861                55,671                21,404                22,529                
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน 1,906                  1,001                  699                     677                     
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 128,861              336,155              85                        (3,141)                 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (73,890)               (207,653)             (13,804)               (120,521)             
สินคำ้คงเหลือ 14,140                (55,402)               (47,471)               53,816                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,691                (9,823)                 (367)                    (594)                    
เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั (100)                    -                      -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (726)                    (15,684)               2,471                  (4,055)                 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (8,985)                 138,389              (20,758)               77,140                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 70                        6,006                  2,421                  4,697                  
จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน (1,967)                 (1,224)                 (1,191)                 (1,157)                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (670)                    (853)                    (6)                        (7)                        

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 81,424                189,911              (78,620)               6,178                  

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2561 2560 2561 2560

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับดอกเบ้ีย 1,272                  249                     19,478                15,342                
เงินรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ 49                        30,926                -                      -                      
จ่ำยภำษีเงินได้ (18,543)               (23,977)               (2,338)                 (1,390)                 
   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 64,202                197,109              (61,480)               20,130                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                      -                      29,200                (28,800)               
ซ้ืออุปกรณ์ (59,344)               (59,963)               (1,711)                 (415)                    
จ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 63,229                701                     60,935                701                     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,600)                 -                      (3,600)                 -                      
   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 285                     (59,262)               84,824                (28,514)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลง (17,847)               (17,630)               (24,122)               (16,895)               
รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,000                32,000                61,500                32,000                
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,000)               (15,000)               (14,400)               (30,200)               
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน -                      (20,000)               -                      (20,000)               
รับเงินจากสญัญาขายและเช่ากลบัคืน 99,980                -                      -                      -                      
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (135,217)             (128,985)             (3,910)                 (5,307)                 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (31,015)               (43,416)               (29,265)               (41,166)               
รับเงินจากการเพ่ิมทุน -                      120,554              -                      120,554              
ตน้ทุนทางการเงิน (43,528)               (55,549)               (17,309)               (26,918)               
   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (82,627)               (128,026)             (27,506)               12,068                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (18,140)               9,821                  (4,162)                 3,684                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 21,400                5,331                  5,361                  774                     
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 3,260                  15,152                1,199                  4,458                  
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

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” 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2561 บริษทัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีตั้งส ำนักงำนจดทะเบียนจำกเดิมเลขท่ี 42/62 หมู่ท่ี 14 ต  ำบลบำงแกว้ 
อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร เป็นเลขท่ี 44/88 หมู่ท่ี 1 ต  ำบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี
ควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว
เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร
และขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลได้จัดท ำข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ
ประกอบดว้ยงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

จดัตั้งข้ึน 31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2561 2560 2560

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

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

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

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

สดัส่วนเงินลงทนุ

30 กนัยายน

 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
ท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหวำ่งงวด 2561 สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ี
ท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 โดยหลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัตอ้งใชม้ำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัอ่ืน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดก้ ำหนด 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้
หรือบริกำรท่ีใหลู้กคำ้ และก ำหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำร
พิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ดงักล่ำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำง
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตำมสญัญำและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวนกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิก 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ดงักล่ำว 
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3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

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

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหวำ่งงวดบวกดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือแปลงสภำพ
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน และสมมติวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสำมญัเม่ือรำคำตำมสิทธิต ่ำกวำ่รำคำตลำดถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญั อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไร
(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 เน่ืองจำกรำคำตลำดถวัเฉล่ียในระหวำ่ง
งวดของหุน้สำมญัต ่ำกวำ่รำคำตำมสิทธิ 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุม
ไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำ
ให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผน
และควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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รำยกำรบญัชีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560
บริษทัย่อย
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     268                    2,425                 
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     5,712                 2,507                 
รายไดอ่ื้น -                     -                     2,814                 3,561                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     15,180               -                     
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     730                    1,299                 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย -                     -                     -                     169                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     17,577               35,063               
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     14,186               12,022               
รายไดอ่ื้น -                     -                     9,256                 3,150                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     31,260               -                     
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     1,351                 581                    
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย -                     -                     795                    717                    

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     -                     72                      
รายไดอ่ื้น -                     -                     510                    450                    
ซ้ือสินคา้ -                     -                     280                    -                     
ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     331                    482                    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     6,192                 161,146             
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     25,443               766                    
รายไดอ่ื้น -                     -                     9,350                 2,880                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     30,740               -                         
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     1,142                 425                    
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย -                     -                     11                      342                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     596                    425                    
ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     -                     16                      

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2561 2560 2561 2560
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
บริษทั เครน แดง จ ากดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 103                    6,764                 2                        139                    
รายไดอ่ื้น 75                      13                      -                     -                     
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 109                    636                    28                      80                      

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 73                      90                      73                      86                      
รายไดอ่ื้น 150                    2                        -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     35                      -                     -                     

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 6                        16                      6                        16                      

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)
ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 10,800               165                    3,600                 -                     
ดอกเบ้ียจ่าย 1,107                 515                    1,107                 515                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,417               32,957               35,338               32,829               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,134                 1,234                 1,134                 1,234                 

รวม 36,551               34,191               36,472               34,063               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     4,929                  2,062                  

เงินมดัจ ารับ -                     -                     96                       96                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     10,451                6,261                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     253                     118                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     12,915                2,751                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                     -                     39                       -                     

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

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั

ลูกหน้ีอ่ืน 142                     20                       -                     -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,200                  1,200                  400                     -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,089                  81                       1,089                  81                       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     2,865                 3,073                 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     26,119               25,095               

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     8,488                 23,519               

บริษทั เครน แดง จ ากดั 426                    2,709                 -                     3                        

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั 12                      62                      12                      62                      

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั 6                        -                     6                        -                     

รวม 444                    2,771                 37,490               51,752               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     746                    12,989               

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     3,426                 16,601               

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     -                     2,504                 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     18,696               5,309                 

บริษทั เครน แดง จ ากดั 28                      558                    28                      -                     

รวม 28                      558                    22,896               37,403               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 97,100                  99,000                  

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 256,000                253,100                

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 293,400                323,600                

รวม 646,500                675,700                
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (50,563)                (32,048)                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 595,937                643,652                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

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

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 มี
ดงัน้ี 

2561 2560

ยอดยกมา 675,700                281,100                

เพ่ิมข้ึน 192,600                125,100                
ลดลง (221,800)              (96,300)                

ยอดคงเหลือ 646,500                309,900                

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 32,048                                
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 18,515                                
ยอดคงเหลือ 50,563                                
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     36,050               33,950               

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,000               14,000               59,000               14,000               

รวม 59,000               14,000               95,050               47,950               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำก บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท์ จ ำกดั โดยกำรออกตัว๋สญัญำใชเ้งินอำยไุม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย
เงินฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

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

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา 14,000               -                     47,950               62,000               

เพ่ิมข้ึน 59,000               32,000               61,500               32,000               

ลดลง (14,000)              (15,000)              (14,400)              (30,200)              

ยอดคงเหลือ 59,000               17,000               95,050               63,800               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัย่อย จ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท  

บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัย่อย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 788.48 ลำ้นบำท  
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บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของบริษทัยอ่ย จ ำนวนเงิน 19 ลำ้นบำท 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เดอะ ฟำร์มแลนด์ 2 จ ำกดั ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืระยะสั้นของบริษทั (ดูหมำยเหตุ 12) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทั มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 49.05 ลำ้นบำท 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

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

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

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

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้ 322,393               246,802               117,463               112,582               

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (52,664)               (59,164)               (6,050)                 (6,184)                 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 269,729               187,638               111,413               106,398               

ลูกหน้ีอ่ืน

รายไดค้า้งรับ 65,401                 77,615                 28,295                 11,226                 

เงินทดรองจ่าย 734                      658                      268                      242                      

อ่ืน ๆ 11,663                 1,194                   9,630                   582                      

รวม 77,798                 79,467                 38,193                 12,050                 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,125)                 (965)                    (613)                    (453)                    

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 76,673                 78,502                 37,580                 11,597                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 346,402               266,140               148,993               117,995               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 60,129                           6,637                             

บวก(หัก) หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (6,340)                            26                                  

ยอดคงเหลือ 53,789                           6,663                             

พนับาท
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระได้
ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 85,620                 20,741                 17,487                 2,545                   

เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 99,398                 149,575               12,318                 48,548                 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 44,503                 16,058                 35,799                 2,863                   

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 39,923                 8,638                   8,381                   3,505                   

มากกว่า 12 เดือน 52,505                 49,019                 5,988                   3,369                   
รวม 321,949               244,031               79,973                 60,830                 

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 48                       3                         10,469                 7,154                   

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 96                       86                       11,160                 17,290                 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน -                      2,303                   10,168                 12,097                 

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 24                       379                      5,693                   12,871                 

มากกว่า 12 เดือน 276                      -                      -                      2,340                   
รวม 444                      2,771                   37,490                 51,752                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
 

  



  24 

6. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

รถเครน 63,166                  79,870                  64,356                  81,058                  

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

รถขดุ/รถตกั 76,398                  9,666                    76,398                  9,666                    

อะไหล่และอุปกรณ์ 18,327                  16,084                  18,427                  16,185                  

งานระหว่างท าและสินคา้ระหว่างทาง 2,966                    6,199                    2,966                    6,199                    

รวม 181,937                132,899                183,227                134,188                

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (13,253)                (8,882)                  (13,253)                (8,882)                  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 168,684                124,017                169,974                125,306                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 8,882                             
บวก ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 4,371                             
ยอดคงเหลือ 13,253                           
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

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

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

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

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

ราคาทนุทนุช าระแลว้สดัส่วนเงินลงทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า สุทธิ

พนับาท

บริษทัไดพ้ิจำรณำบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิในงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว
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8. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,321,680                        583,895                           

ซ้ือ 203,553                           87,880                             

จ าหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (152,413)                          (30,572)                            

ค่าเส่ือมราคา (238,714)                          (28,304)                            

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (188)                                 (188)                                 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2,133,918                        612,711                           

พนับาท

 

9. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

เงินเบิกเกินบญัชี 41,543                     19,390                     25,357                     9,479                       

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 15,000                     55,000                     15,000                     55,000                     

รวม 56,543                     74,390                     40,357                     64,479                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีการคา้ 371,574              300,710              309,619              252,179              

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 48,570                33,187                16,176                7,895                  

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 2,406                  7,888                  467                     467                     

อ่ืน ๆ 1,363                  3,484                  62                       1,017                  

รวม 52,339                44,559                16,705                9,379                  

รวมทั้งหมด 423,913              345,269              326,324              261,558              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

11. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 13 66,789               56,638               66,789              54,888              

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14 242,428             255,649             926                   3,918                

รวม 309,217             312,287             67,715              58,806              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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12. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

เงินตน้ 180,000                           180,000                           
หัก ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชี (1,442)                              (1,147)                              
สุทธิ 178,558                           178,853                           

พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นโดยกำรออกตัว๋แลกเงิน ใหก้บับริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงตัว๋แลกเงินฉบบัล่ำสุด จ ำนวนเงิน 180 ลำ้นบำท อตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่ำธรรมเนียมจ ำนวนเงิน 2.27 ลำ้นบำท ก ำหนดช ำระในวนัท่ี 25 มกรำคม 2562 

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

13. เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 75,783                 106,798               75,783                 105,048               

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (66,789)                (56,638)                (66,789)                (54,888)                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8,994                   50,160                 8,994                   50,160                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินมีกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา 106,798               164,686               105,048               159,936               

ลดลง (31,015)                (43,416)                (29,265)                (41,166)                

ยอดคงเหลือ 75,783                 121,270               75,783                 118,770               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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14. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 

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

สญัญาเช่าการเงิน

1 209,944               24,479                 234,423                  926                      128                      1,054                   244,862               30,085                 274,947                  2,090                   57                        2,147                   

2 - 5 474,510               23,762                 498,272                  1,444                   132                      1,576                   546,822               30,484                 577,306                  422                      12                        434                      

684,454               48,241                 732,695                  2,370                   260                      2,630                   791,684               60,569                 852,253                  2,512                   69                        2,581                   

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 32,484                 5,506                   37,990                    -                       -                       -                       10,787                 1,327                   12,114                    1,828                   43                        1,871                   

2 - 5 79,717                 6,169                   85,886                    -                       -                       -                       27,481                 1,583                   29,064                    -                       -                       -                       

112,201               11,675                 123,876                  -                       -                       -                       38,268                 2,910                   41,178                    1,828                   43                        1,871                   

รวม

1 242,428               29,985                 272,413                  926                      128                      1,054                   255,649               31,412                 287,061                  3,918                   100                      4,018                   

2 - 5 554,227               29,931                 584,158                  1,444                   132                      1,576                   574,303               32,067                 606,370                  422                      12                        434                      

796,655               59,916                 856,571                  2,370                   260                      2,630                   829,952               63,479                 893,431                  4,340                   112                      4,452                   

2560

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) ท่ียงัไม่ได้ใชสิ้ทธิมีจ ำนวน 
60,633,189 หน่วย 

16. ภำษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 ดว้ยประมำณกำรท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัทั้งปีท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทั
อำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงิน
ไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั (102)                   (16,192)              -                     -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 13,811               7,641                 2,238                 1,069                 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 13,709               (8,551)                2,238                 1,069                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

พนับาท

2561 2560 2561 2560

ประมาณการหน้ีสิน -                     306                    -                     (144)                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 220,729                 181,724              221,192              335,349              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 454,815                 695,607              43,680                59,635                

รวม 675,544                 877,331              264,872              394,984              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 1 รำย จ ำนวนเงิน 91.94 ลำ้นบำท
ในงบกำรเงินรวม ซ่ึงมำจำกส่วนงำนกำรใหบ้ริกำร (งวด 2560: 2 รำย จ ำนวนเงิน 290.65 ลำ้นบำท) 

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

18.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

18.1.1 สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.34 ลำ้นบำท 

18.1.2 สัญญำเช่ำท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.40 
ลำ้นบำท และ 0.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18.1.3 สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนและค่ำบริกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 3.90 ลำ้นบำท 

18.1.4 สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ ำนวนเงิน 1.98 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

18.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.13 ลำ้นบำท 

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

18.4 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

18.4.1 สัญญำเช่ำท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.95 
ลำ้นบำท และ 0.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18.4.2 สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.51 ลำ้นบำทและค่ำบริกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 2.20 ลำ้นบำท 

18.4.3 สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ ำนวนเงิน 0.66 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  

18.5 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 19.82 ลำ้นบำท 

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

19. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 


