
 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงนิ 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และ      

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ชูไก จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  



 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ ใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การรับรู้รายได้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 33 เก่ียวกบันโยบายการบญัชีและรายละเอียดของรายได ้

โดยรายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทัมีรายการจ านวนมาก และมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ท าใหก้ลุ่มบริษทั อาจมีความเส่ียงจากการรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการใหบ้ริการของ

กลุ่มบริษทั รวมถึงขา้พเจา้ไดท้ดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของวงจรดงักล่าว เพ่ือ

ก าหนดจ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งท าการตรวจสอบเน้ือหาสาระ โดยตรวจสอบกบัใบแจง้หน้ีและเอกสารยนืยนัการใหบ้ริการจาก

ผูรั้บบริการ และทดสอบการตดัยอดการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ การทดสอบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระดงักล่าวใหห้ลกัฐานการตรวจสอบวา่การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ไดถู้กบนัทึกอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง

ตามรอบระยะเวลาบญัชี 

สินค้าคงเหลือและเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 7 และขอ้ 11 เก่ียวกบันโยบายการบญัชีและรายละเอียดของ
สินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน เน่ืองจากยอดคงเหลือของสินทรัพยด์งักล่าวมีนยัส าคญัต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถขุด/รถตกั ซ่ึงมีราคาสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศอยู่
ในภาวะชะลอตวั เป็นเหตุให้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการลดลงอย่างเป็นนัยส าคญั ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทั อาจแสดงมูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงานสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่ไดรั้บคืน 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ

และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการด าเนินงาน เขา้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสินคา้คงเหลือและ

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน สอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในนโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ และมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน รวมถึงสุ่มทดสอบ

มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัเอกสารราคาขายและราคาตลาดตลอดจนค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 



 
 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะ

ไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน

และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ี

แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่

จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และ

การใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุด

ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 

 

 

 



 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความ 

 เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ

สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม และงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน  

•  ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกั 

ฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น

เหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ 

ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความ 



 
 

เห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในราย 

งานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ

น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนั

ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  



 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้

ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะ

การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 
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บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ 3 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,138,087.48 21,400,162.09 361,595.76 5,361,170.87 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 334,521,463.49 266,139,611.25 258,812,449.81 117,994,601.98 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 636,283,181.15 643,651,778.56 

สินคา้คงเหลือ 7 140,301,474.43 124,016,742.15 141,591,046.03 125,306,313.75 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนๆ  45,653,667.15 55,751,704.81 7,144,512.62 1,805,337.12 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  532,614,692.55(1)  467,308,220.30 1,044,192,785.37 894,119,202.28 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 8 100,000.00 - - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 9 - - 274,992,130.00 274,992,130.00 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 52,900,385.66 49,518,957.62 47,806,677.63 47,806,677.63 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4, 11 2,091,346,488.85 2,321,679,624.36 517,658,218.16 583,894,712.62 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 10,271,314.80 6,387,244.80 10,271,314.80 6,387,244.80 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 120,923,067.67 90,847,647.97 17,877,894.93 17,207,707.92 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  2,275,541,256.98 2,468,433,474.75 868,606,235.52 930,288,472,.97 

รวมสินทรัพย์  2,808,155,949.53 2,935,741,695.05 1,912,799,020.89 1,824,407,675.25 
  



 
 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3 
 

หน้ีสินหมนุเวยีน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 14 99,143,432.49 74,390,408.78 84,186,941.74 64,478,681.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 441,730,240.76 345,269,305.33 309,111,084,74 261,558,081.43 

หน้ีสินผดินดัช าระ 16 69,482,815.42 - 69,482,815.42 - 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 264,969,799.03 312,287,227.10 5,681,064.29 58,806,053.46 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง 4 54,000,000.00 14,000,000.00 90,050,000.00 47,950,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 18 179,691,780.78 178,853,143.30 179,691,780.78 178,853,143.30 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  133,983.81 357,275.27 - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  36,582,337.39 42,992,834.06 17,997,765.31 15,720,072.01 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  1,145,734,389.68 968,150,193.84 756,201,452.28 627,366,031.97 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 3,812,000.00 50,160,000.00 3,812,000.00 50,160,000.00 

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 20 495,624,734.27 574,303,265.09 1,245,237.80 422,488.83 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 60,773,591.65 78,356,582.79 31,589,821.81 35,245,078.22 

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 22 17,001,993.48 16,487,084.85 7,994,554,96 8,255,735.03 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 14,041,479.58 13,811,069.87 2,238,611.37 2,240,673.00 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  591,253,798.98 733,118,002.60 46,880,225.94 96,323,975.08 

รวมหนีสิ้น  1,736,988,188.66 1,701,268,196.44 803,081,678.22 723,690,007.05 

 

 

 

 



 
 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 23     
หุน้สามญั 1,044,637,027 หุน้      

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้      
หุน้สามญั 757,057,874 หุน้ 
ช าระเตม็มูลค่าแลว้  757,057,874.00 757,057,874.00 757,057,874.00 757,057,874.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 25 269,475,237.50 269,475,237.50 269,475,237.50 269,475,237.50 

ส่วนเดินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั 2 39,195,609.23 39,195,609.23 - - 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม      

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 26 32,849,309.98 32,849,309.98 32,849,309.98 32,849,309.98 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (27,410,269.84) 135,895,467.90 50,334,921.19 41,335,246.72 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,071,167,760.87 1,234,473,498.61 1,109,717,342.67 1,100,717,668.20 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,808,155,949.53 2,935,741,695.05 1,912,799,020.89 1,824,407,675.25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
 3, 4  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 33 905,685,345.25 1,157,346,030.48 468,565,697.01 553,523,270.89 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 30 (916,851,642.92) (926,960,818.87) (433,277,036.48) (533,625,884.54) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  (11,166,297.67) 230,385,211.61 35,288,660.53 19,897,386.35 

รายไดอ่ื้น 29 65,413,054.62 25,326,079.11 126,366,737.60 56,202,580.16 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 27 - - - 92,994,374.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 30 (29,908,633.00) (27,926,832.12) (15,052,582.09) (13,891,412.76) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 (135,345,078.11) (126,834,609.35) (110,252,771.14) (100,333,855.71) 

ตน้ทุนทางการเงิน 31 (69,708,670.94) (72,350,275.52) (31,005,626.84) (29,833,474.42) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (180,715,625.10) 28,599,573.73 5,344,418.06 25,035,597.62 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 32 17,409,887.36 1,821,897.13 3,655,256.41 1,467,574.64 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (163,305,737.74) 30,421,470.86 8,999,674.47 26,503,172.26 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :      
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนภายหลงั      
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั      

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 22 - 3,316,291.36 - 721,654.43 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม ่      
     ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 32 - (663,258.28) - (144,330.89) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษเีงนิได้  - 2,653,033.08 - 577,323.54 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (163,305,737.74) 33,074,503.94 8,999,674.47 27,080,495.80 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3 (0.22) 0.04 0.01 0.04 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 3 757,057,874 731,804,758 757,057,874 731,804,758 



 
 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561    
 

บาท  
 

งบการเงินรวม  

  ทุนเรือนหุน้ 
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 

หมายเหต ุ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  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 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้        

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 23 60,633,189.00 59,921,737.50 -  - - 120,554,926.50 

ก าไรส าหรับปี  - - - - 30,421,470.86 30,421,470.86 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  - - - - 2,653,033.08 2,653,033.08 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 26 - - - 1,325,158.61 (1,325,158.61) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้        

ขาดทุนส าหรับปี  - - - - (163,305,737.74) (163,305,737.74) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  757,057,874.00 269,475,237.50 39,195,609.23 32,849,309.98 (27,410,269.84) 1,071,167,760.87 



 
 

 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

บาท 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนเรือนหุน้ 
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 

หมายเหต ุ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  696,424,685.00 209,553,500.00 31,524,151.37 15,579,909.53 953,082,245.90 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้       

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 23 60,633,189.00 59,921,737.50 - - 120,554,926.50 

ก าไรส าหรับปี  - - - 26,503,172.26 26,503,172.26 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  - - - 577,323.54 577,323.54 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 26 - - 1,325,158.61 (1,325,158.61) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  757,057,874.00 269,475,237.50 32,849,309.98 41,335,246.72 1,100,717,686.20 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้       

ก าไรส าหรับปี  - - - 8,999,674.47 8,999,674.47 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  757,057,874.00 269,475,237.50 32,849,309.98 50,334,921.19 1,109,717,342.67 

  

 



 
 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีท่ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2561 2560 2561 2560 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (180,715,625.10) 28,599,573.73 5,344,418.06 25,035,597.62 
ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้า
จาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน     
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 321,885,417.85 316,078,466.30 36,682,793.03 44,455,073.07 
หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (5,697,178.32) 1,441,657.42 26,840,569.14 22,626,640.17 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 5,677,906.90 4,048,328.58 5,677,906.90 4,048,328.58 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 245,164.01 3,905,310.30 245,164.01 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ (35,743,175.05) (271,587.94) (32,098,671.91) (271,587.94) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการปรับมูลค่าท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,752,006.18) (7,590,028.12) (2,752,006.18) (7,590,028.12) 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - (92,994,374.00) 
ดอกเบ้ียรับ (1,773,992.76) (1,024,743.58) (48,831,404.69) (22,310,296.16) 
ตน้ทุนทางการเงิน 69,708,670.94 72,350,275.52 31,005,626.84 29,833,474.42 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 2,570,075.59 4,213,887.31 929,862.85 918,919.22 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 173,405,257.88 421,751,139.52 23,044,258.05 3,751,746.86 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์  าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (64,750,497.74) (165,164,367.67) (133,604,965.04) 93,880,447.71 
สินคา้คงเหลือ 46,350,867.04 (36,360,480.03) 65,472,518.89 93,184,457.39 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 10,098,897.46 (23,440,812.10) (5,338,315.70) 163,427.83 
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (100,000.00) - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,590,782.22) (20,194,269.13) 2,449,169.56 (675,846.82) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (22,155,193.47) 98,144,033.60 (38,042,319.78) 115,642,553.71 
หน้ีสินหมุนเวียน (6,410,496.67) 16,442,507.04 2,277,693.30 4,705,931.56 
จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน (2,055,166.96) (2,798,192.91) (1,191,042.92) (1,157,037.55) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,294,374.61) (1,198,891.65) (2,061.63) (67,671.10) 
เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 128,498,510.71 287,180,666.67 (84,935,065.27) 309,428,009.59 

  



 
 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีท่ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2561 2560 2561 2560 

รับดอกเบ้ีย (6,160,183.42) 1,024,743.66 39,624,412.72 22,113,836.08 
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได ้ 114,222.34 30,926,374.29 - - 
จ่ายภาษีเงินได ้ (25,995,255.06) (35,374,028.46) (3,119,356.57) (5,958,652.75) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 96,457,294.57 283,757,756.16 (48,430,009.12) 325,583,192.92 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน     
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 92,994,374.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - - (17,477,862.55) (394,600,000.00) 

ซ้ืออุปกรณ์ (79,068,061.92) (86,941,903.22) (1,727,607.22)(1)  (7,316,045.93) 
จ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 67,704,958.91 887,850.47 61,869,158.88 887,850.47 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,884,070.00) - (3,884,070.00) - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (15,247,173.01) (86,054,052.75) 38,779,619.11 (308,033,821.46) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน
(ลดลง) 24,753,023.71 (7,100,433.75) 19,708,259.97 (7,055,197.94) 
รับเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,000,000.00 32,000,000.00 61,500,000.00 32,000,000.00 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (19,000,000.00) (18,000,000.00) (19,400,000.00) (46,050,000.00) 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืน - (20,000,000.00) - (20,000,000.00) 
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลบัคืน 99,980,000.00 - - - 
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (176,125446.29) (162,825,951.70) (4,201,727.60) (6,991,867.48) 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (32,226,511.37) (57,888,000.00) (30,476,511.37) (54,888,000.00) 
รับเงินจากการเพ่ิมทุน - 120,554,926.50 - 120,554,926.50 
ตน้ทุนทางการเงิน (56,853,262.22) (68,375,224.24) (22,479,206.10) (30,531,883.14) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (100,472,196.17) (181,634,683.19) 4,650,814.90 (12,962,022.06) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (19,262,074.61) 16,069,020.22 (4,999,575.11) 4,587,349.40 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 21,400,162.09 5,331,141.87 5,361,170.87 773,821.47 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 2,138,087.48 21,400,162.09 361,595.76 5,361,170.87 

 

  



 
 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2540 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี               8 มิถุนายน 
2548 เพ่ือประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตกั 
และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2551 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ 
เอ ไอ” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 บริษทัฯ ไดย้า้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขา้ซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย” 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีตั้งส านักงานจากเดิมเลขท่ี 42/62 หมู่ท่ี 14 ต าบล    
บางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ เป็นเลขท่ี 44/88 หมู่ท่ี 1 ต  าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวดั
สมุทรปราการ  

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว ปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดท้ าข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้าย การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศัยขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับการ
ก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไป
จากท่ีประมาณการไว ้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการ



 
 

กระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและ
อนาคต 

เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงินรวม ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่ม
บริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัย่อย จัดตั้งขึน้ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

2561 2560 

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

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

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

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

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญัไดถู้กตดัออกในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทั
ยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหวา่งราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีได้
รับมากบัตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าว
เป็นการรวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตส่้วน
ของผูถื้อหุน้ 

  



 
 

การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2560) จ านวน
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหวา่งปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศให้ใชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบั
ใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน 

อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2562 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี / การตคีวามมาตรฐานการบัญชี /             
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) 
รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ   

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 



 
 

มาตรฐานการบัญชี / การตคีวามมาตรฐานการบัญชี /             
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้ าหนด 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีใหลู้กคา้ และก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ /             
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสญัญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่า
ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั



 
 

ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิก 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

เกณฑ์การวดัค่าในการจดัท างบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืนๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืนๆ 
เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ให้กับผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 



 
 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและ
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักลุ่มบริษทั  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารท างาน
ของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บักลุ่มบริษทัตลอด
ระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่ม
บริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 



 
 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่ม
ของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่ 

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

 

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึก
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 



 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่า
ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั เช่ือวา่ได้
ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการ
ตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษี
ต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 

ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 



 
 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวน
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

สินคา้คงเหลือประเภทอะไหล่และอุปกรณ์แสดงในราคาทุนตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัส่วนสินคา้คงเหลืออ่ืน
แสดงในราคาทุนตามวธีิราคาเจาะจง 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบั
ก าลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการ
ขาย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้น
การบริหารงาน 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคาร แสดงในราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การรวมรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือช้ินส่วนของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนถูกเปล่ียนแทน ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
อาคารเท่ากบั 30 ปี 



 
 

กลุ่มบริษทั ไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
การซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ านวนปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 30 

อาคาร 5 และ 30 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 5, 7, 10 และ 15 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 และ 7 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 

ยานพาหนะ 5 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบางส่วน และงานระหวา่งก่อสร้างและสินทรัพย์
ระหวา่งทาง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

รายการก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย คือ ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชี โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริการและขาย ดงันั้น หากยงัไม่มีการขายจะน าสินทรัพยอ์อกไป
ให้บริการโดยบนัทึกไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” และคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุาร
ให้ประโยชน์โดยประมาณขา้งตน้ในก าไรหรือขาดทุนภายใตบ้ญัชี “ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ” จนกระทัง่เม่ือมีการขาย



 
 

จะหยดุคิดค่าเส่ือมราคาและจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคา้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ราคา
ทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม) ณ วนัท่ีขายในก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการขายนั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและคา่เผื่อการดอ้ย
ค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจ่าย 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัท าสัญญาวงเงินกูย้ืมและก่อนการเบิก
ถอนเงินกูย้ืมจะถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของ
เงินกูย้ืมท่ีไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหักจากเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุอง
เงินกูย้มื 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสิน
และค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือ
อายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินได้ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเม่ือครบ
ก าหนดตามมูลค่าหรืออตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหากกลุ่มบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจ านวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า รับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสด สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 



 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพย์อ่ืน ให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้ นมีความ
เก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั   
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทั มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ประมาณการหน้ีสินท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอกบั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกลุ
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 



 
 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี
ยงัไม่ครบก าหนด ค านวณโดยปรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงคา้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานจาก
อตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือ
เจา้หน้ีอ่ืนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
หุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรส าหรับปี (บาท) 30,421,470.86               26,503,172.26               

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 696,424,685 696,424,685

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย 35,380,073                    35,380,073                    

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 731,804,758 731,804,758

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                                0.04                                0.04
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหวา่งปีบวกดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีบริษทัอาจตอ้ง
ออกเพ่ือแปลงสภาพหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน และสมมติวา่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัเม่ือราคาตามสิทธิต ่ากวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นสามญั อยา่งไรก็
ตาม บริษทัไม่ไดค้  านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากราคาตลาดถวัเฉล่ีย
ในระหวา่งปีของหุน้สามญัต ่ากวา่ราคาตามสิทธิ 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูก
กลุ่มบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 



 
 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสญัญาท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560
บริษทัย่อย

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ -                      -                      183,865,855.20  262,127,282.91  
ดอกเบ้ียรับ -                      -                      47,776,113.62    21,861,017.70    
รายไดอ่ื้น -                      -                      29,425,248.25    17,138,400.00    
เงินปันผลรับ -                      -                      -                      92,994,374.00    
ซ้ือสินคา้ -                      -                      80,862,336.44    33,059,114.22    
ตน้ทุนขายและการให้บริการ -                      -                      4,390,645.27      3,846,908.75      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -                      -                      1,416,152.27      558,257.15         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                      -                      667,317.19         513,396.30         
ดอกเบ้ียจ่าย -                      -                      444,151.70         652,329.83         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

2561 2560 2561 2560
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 182,076.50         6,962,859.13      81,189.00           328,491.00         
รายไดอ่ื้น 345,468.07         18,309.13           -                      -                      
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 607,750.00         3,254,600.47      28,000.00           80,000.00           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -                      35,000.00           -                      -                      

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 14,400,000.00    3,765,000.00      4,800,000.00      1,200,000.00      

ดอกเบ้ียจ่าย 1,960,109.59      1,011,915.21      1,960,109.59      1,011,915.21      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารส าคญั 



 
 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,776,780.69    44,966,263.70    46,501,818.10    44,815,839.72    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,538,483.69      1,542,851.16      1,538,483.69      1,542,851.16      

รวม 48,315,264.38    46,509,114.86    48,040,301.79    46,358,690.88    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     2,256,812.18      2,061,915.78      

เงินมดัจ ารับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     5,616,371.99      6,261,199.28      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 
 

2561 2560 2561 2560

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     150,001.73         117,846.54         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     4,559,550.93      2,750,601.33      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 9) -                     -                     274,992,130.00   274,992,130.00   

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั

ลูกหน้ีอ่ืน -                     20,330.00           -                     -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,152,305.00      1,200,000.00      -                     -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,867,726.03      80,547.94           1,867,726.03      80,547.94           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     3,794,117.79      3,072,531.87      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     31,501,099.83    25,095,182.29    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     149,356,389.00  23,518,955.00    

บริษทั เครน แดง จ ากดั 22,970.44           2,708,987.99      -                     2,568.00            

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั -                     61,882.38           -                     61,882.38           

รวม 22,970.44           2,770,870.37      184,651,606.62  51,751,119.54    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
 

 

 

 

 



 
 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     146,166.13         12,989,397.01    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     900,414.61         16,600,516.49    

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     6,192,707.73      2,503,800.00      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     -                     5,309,352.99      

บริษทั เครน แดง จ ากดั -                     557,827.07         -                     -                     

รวม -                     557,827.07         7,239,288.47      37,403,066.49    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 101,820,637.81    99,000,000.00      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 252,057,224.74    253,100,000.00    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 339,300,000.00    323,600,000.00    

รวม 693,177,862.55    675,700,000.00    
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,894,681.40)     (32,048,221.44)     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 636,283,181.15    643,651,778.56    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั และบริษทั เดอะ
เครน เซอร์วิส จ ากดั โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 1 ปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 



 
 

2561 2560

ยอดยกมา 675,700,000.00    281,100,000.00    

เพ่ิมข้ึน 273,777,862.55    535,100,000.00    
ลดลง (256,300,000.00)   (140,500,000.00)   

ยอดคงเหลือ 693,177,862.55    675,700,000.00    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หน้ีสงสยัจะสูญ 24,846,459.96      19,635,343.41      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     36,050,000.00    33,950,000.00    

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54,000,000.00    14,000,000.00    54,000,000.00    14,000,000.00    

รวม 54,000,000.00    14,000,000.00    90,050,000.00    47,950,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากดั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 1 ปี 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิง
อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มี
หลกัประกนั 

  



 
 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

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

เพ่ิมข้ึน 59,000,000.00    32,000,000.00    61,500,000.00    32,000,000.00    

ลดลง (19,000,000.00)   (18,000,000.00)   (19,400,000.00)   (46,050,000.00)   

ยอดคงเหลือ 54,000,000.00    14,000,000.00    90,050,000.00    47,950,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทั มีการค ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นของบริษทัย่อย จ านวนเงิน 150.92 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 14)  

บริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จ านวนเงิน 748.15 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 20) 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด ์2 จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ เพ่ือใชเ้ป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทั (ดูหมายเหตุ 18) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จ านวนเงิน 
46.12 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 20)  



 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เครน แดง จ ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด์ 2 จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้คนเดียวกนั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

 
หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มูลค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
รายไดแ้ละตน้ทนุการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา
ดอกเบ้ียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
การค ้าประกนัหน้ีสินระหว่างกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั

  



 
 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

2561 2560 2561 2560

เงินสด 629,275.70          460,878.20          132,831.85          138,000.00          

เงินฝากธนาคาร 1,508,811.78       20,939,283.89     228,763.91          5,223,170.87       

รวม 2,138,087.48       21,400,162.09     361,595.76          5,361,170.87       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

6. การค้าและลูกหนีอ่ื้น 

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้ 237,135,044.34   246,801,748.25   245,845,286.11   112,581,501.42   

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (51,868,629.46)    (59,163,578.33)    (7,452,023.48)      (6,183,507.45)      

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 185,266,414.88   187,638,169.92   238,393,262.63   106,397,993.97   

ลูกหน้ีอ่ืน

รายไดค้า้งรับ 149,500,128.82   77,615,175.86     12,432,735.10     11,225,346.30     

เงินทดรองจ่าย 554,106.45          657,325.12          293,371.70          242,226.70          

อ่ืน ๆ 10,483,098.11     1,194,100.57       8,424,154.53       582,062.01          

รวม 160,537,333.38   79,466,601.55     21,150,261.33     12,049,635.01     

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,282,284.77)      (965,160.22)         (731,074.15)         (453,027.00)         

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 159,255,048.61   78,501,441.33     20,419,187.18     11,596,608.01     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 344,521,463.49   266,139,611.25   258,812,449.81   117,994,601.98   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (5,697,178.32)      1,441,657.42       1,994,109.18       2,991,296.76       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

  



 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระ
ไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 40,093,649.61     20,740,934.84     1,940,897.53       2,545,158.47       

เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 60,083,981.75     149,574,402.13   6,751,276.92       48,548,215.96     

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 27,532,013.42     16,058,391.97     3,177,217.83       2,863,000.00       

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 45,521,658.94     8,637,901.15       39,757,263.77     3,504,932.57       

มากกว่า 12 เดือน 63,880,770.18     49,019,247.79     9,567,023.44       3,369,074.88       
รวม 237,112,073.90   244,030,877.88   61,193,679.49     60,830,381.88     

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -                      2,675.00              6,475,536.52       7,153,566.30       

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 22,970.44            85,850.38            78,043,617.46     17,289,729.61     

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน -                      2,303,481.12       90,572,228.56     12,096,596.87     

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                      378,863.87          9,129,540.00       12,871,564.61     

มากกว่า 12 เดือน -                      -                      430,684.08          2,339,662.15       
รวม 22,970.44            2,770,870.37       184,651,606.62   51,751,119.54     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

  



 
 

7. สินค้าคงเหลือ 

2561 2560 2561 2560

รถเครน 57,635,165.28      79,870,179.37      58,824,736.88      81,058,180.97      

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

รถขดุ/รถตกั 57,532,330.87      9,665,757.67        57,532,330.87      9,665,757.67        

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,632,764.18      16,084,265.13      16,732,764.18      16,185,835.13      

งานระหว่างท าและสินคา้ระหว่างทาง 1,981,631.39        6,199,050.37        1,981,631.39        6,199,050.37        

รวม 154,861,772.99    132,899,133.81    156,151,344.59    134,188,705.41    

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (14,560,298.56)     (8,882,391.66)       (14,560,298.56)     (8,882,391.66)       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 140,301,474.43    124,016,742.15    141,591,046.03    125,306,313.75    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 5,677,906.90        4,048,328.58        5,677,906.90        4,048,328.58        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

8. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

 



 
 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 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 ากดั 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  ากดั 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 ากดั 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  

ราคาทนุทนุช าระแลว้สดัส่วนเงินลงทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า สุทธิ

บาท

 
บริษทัไดพิ้จารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยพิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีสุทธิในงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว



 
 

 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดินและ

ท่ีดินเปล่า อาคารพาณิชย์ รวม ท่ีดินเปล่า

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 46,106,677.63             3,563,066.00               49,669,743.63             46,106,677.63             

โอนเขา้ - ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 11) 1,700,000.00               -                              1,700,000.00               1,700,000.00               

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

โอนเขา้ - ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 11) -                              4,503,152.50               4,503,152.50               -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 47,806,677.63             8,066,218.50               55,872,896.13             47,806,677.63             

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                              1,826,622.78               1,826,622.78               -                              

ค่าเส่ือมราคา -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

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

ค่าเส่ือมราคา -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

โอนเขา้ - ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 11) -                              1,097,561.23               1,097,561.23               -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                              2,972,510.47               2,972,510.47               -                              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 47,806,677.63             5,093,708.03               52,900,385.66             47,806,677.63             

งบการเงินรวม

บาท

  



 
 

 

2561 2560

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.02                            0.02                            

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 14) 

บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี แวลูเอชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดิน
เปล่า ซ่ึงมีราคาประเมิน รวมจ านวนเงิน 65.51 ลา้นบาท โดยราคาประเมินไดพ้ิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงาน
การประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 28 และ 29 ธนัวาคม 2559 (ดูหมายเหตุ 36) 

บริษทัยอ่ยไดว้า่จา้ง บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดินและอาคาร
พาณิชย ์ซ่ึงมีราคาประเมิน รวมจ านวนเงิน 14.50 ลา้นบาท โดยราคาประเมินไดพ้ิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตาม
รายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 (ดูหมายเหตุ 36) 

ในปี 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารพาณิชย ์ซ่ึงมีราคาประเมิน จ านวนเงิน 3.88 ลา้นบาท 
โดยราคาประเมินไดพิ้จารณาจากราคาประกาศขายของพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเฉล่ีย (ดูหมายเหตุ 36) 



 

 

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 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 / โอนเขา้ -                            -                            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 - อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) (1,700,000.00)            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,700,000.00)            
จ าหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            (90,672,455.60)          (815,163.56)               -                            (3,081,307.64)            (2,011,368.08)            (96,580,294.88)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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       
ซ้ือ / โอนเขา้ -                            -                            -                            98,976,101.58           178,468,599.78          2,289,596.70             4,527,809.79             54,865,892.26           339,128,000.11          
โอน / ปรับปรุง -                            -                            -                            (188,504,373.81)        188,646,873.81          (142,500.00)               -                            -                            -                            
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) (1,049,684.85)            -                            (3,453,467.65)            -                            -                            -                            -                            -                            (4,503,152.50)            
จ าหน่าย / โอนออก (20,697,914.05)          (6,345,543.21)            (17,713,119.08)          (239,254,400.32)        (12,245,334.26)          (85,100.00)                 (12,284,663.11)          (60,190,758.80)          (368,816,832.83)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 173,811,924.14          44,231,176.72           132,600,295.62          2,945,047,481.48       807,655,697.44          38,107,565.32           48,856,103.04           63,415,718.66           4,253,725,962.42       

งบการเงินรวม
บาท



 

 

เคร่ืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                            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       
ค่าเส่ือมราคา -                            5,708,476.20             5,992,100.36             244,336,622.72          50,938,212.16           2,563,548.40             6,515,343.23             -                            316,054,303.07          
โอน / ปรับปรุง -                            -                            -                            (11,120,617.82)          11,120,617.82           -                            -                            -                            -                            
จ าหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            (72,775,851.12)          (758,492.78)               -                            (2,465,046.11)            -                            (75,999,390.01)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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       
ค่าเส่ือมราคา -                            3,286,883.70             5,963,234.44             219,829,486.79          85,243,161.06           1,932,422.26             5,606,066.37             -                            321,861,254.62          
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) -                            -                            (1,097,561.23)            -                            -                            -                            -                            -                            (1,097,561.23)            
โอน / ปรับปรุง -                            -                            -                            (124,827,796.52)        124,827,796.52          -                            -                            -                            -                            
จ าหน่าย / โอนออก -                            (6,345,541.21)            (10,346,716.03)          (95,362,509.63)          (2,621,944.85)            (85,097.00)                 (8,487,838.13)            -                            (123,249,646.85)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                            36,979,884.71           78,844,593.28           1,681,336,589.74       297,222,997.84          32,674,080.79           30,220,029.56           -                            2,157,278,175.92       

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                            -                            -                            5,747,897.12             -                            623,672.53                -                            -                            6,371,569.65             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            102,624.25                102,624.25                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                            -                            -                            5,747,897.12             -                            623,672.53                -                            102,624.25                6,474,193.90             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            227,103.75                227,103.75                
จ าหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            (1,600,000.00)            -                            -                            -                            -                            (1,600,000.00)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                            -                            -                            4,147,897.12             -                            623,672.53                -                            329,728.00                5,101,297.65             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 173,811,924.14          7,251,292.01             53,755,702.34           1,259,562,994.62       510,432,699.60          4,809,812.00             18,636,073.48           63,085,990.66           2,091,346,488.85       

งบการเงินรวม
บาท



 

 

เคร่ืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 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 / โอนเขา้ -                         -                         -                         6,773,881.26             12,500.00               916,301.13             -                         -                         7,702,682.39            
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) (1,700,000.00)         -                         -                         -                            -                         -                         -                         -                         (1,700,000.00)           
จ าหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         (31,219,864.74)          (747,663.56)            -                         (3,081,307.64)         -                         (35,048,835.94)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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      
ซ้ือ / โอนเขา้ -                         -                         -                         84,879,508.34           6,500.00                 526,011.88             2,485,087.40          -                         87,897,107.62          
จ าหน่าย / โอนออก (20,697,914.05)       (6,345,543.21)         (17,713,119.08)       (97,067,076.65)          -                         -                         (6,544,922.67)         -                         (148,368,575.66)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 153,376,400.20       22,243,490.00         71,059,191.78         661,279,392.67          4,844,439.92          15,376,940.10         17,183,725.15         59,264,036.01         1,004,627,615.83      

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                         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        
ค่าเส่ือมราคา -                         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 าหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         (20,830,362.35)          (747,662.56)            -                         (2,465,046.11)         -                         (24,043,071.02)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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        
ค่าเส่ือมราคา -                         233,762.90             4,604,142.11          27,992,917.41           251,456.36             791,055.05             2,809,459.20          -                         36,682,793.03          
จ าหน่าย / โอนออก -                         (6,345,541.21)         (10,346,716.03)       (9,631,918.58)            -                         -                         (4,820,694.54)         -                         (31,144,870.36)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                         22,243,486.00         31,131,620.92         403,443,523.38          4,384,126.81          13,040,059.03         10,655,908.73         -                         484,898,724.87        

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

 

เคร่ืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม
ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         -                         1,843,569.05          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         -                         1,843,569.05          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                         227,103.75             227,103.75             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         227,103.75             2,070,672.80          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 153,376,400.20       4.00                        39,927,570.86         256,615,972.77          460,313.11             1,713,208.54          6,527,816.42          59,036,932.26         517,658,218.16       

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2561 2560 2561 2560

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ 306.53        296.92        29.49         34.48         

   - ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 2.24           3.01           2.24           2.57           

   - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13.09         16.12         4.95           7.41           
รวม 321.86        316.05        36.68         44.46         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ราคาทนุก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจ  าหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 786.41        772.42        240.17        225.11        

การโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย

มูลค่าสุทธิตามบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทนุขายแลว้เม่ือมีการ
จ าหน่าย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 68.31         17.95         87.44         10.39         

การโอนสินคา้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม -             143.88        -             6.77           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 20)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,002.88     1,151.95     -             6.60           

   - ยานพาหนะ 10.24         19.58         3.23           7.63           
รวม 1,013.12     1,171.53     3.23           14.23         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลา้นบาท

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 14 และ 19) 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

ซ้ือ / โอนเขา้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ซ้ือ / โอนเขา้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

6,387,244.80                     

3,884,070.00                     
10,271,314.80                   

งบการเงินรวมและ

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-                                    

6,387,244.80                     

 
13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 92,174,703.09         66,690,065.61         17,113,750.93         13,994,394.36         

เงินค ้าประกนัผลงาน 25,421,936.46         20,902,768.80         -                          -                          

อ่ืน ๆ 6,076,428.12           6,004,813.56           3,514,144.00           5,963,313.56           

รวม 123,673,067.67       93,597,647.97         20,627,894.93         19,957,707.92         

หัก คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (2,750,000.00) (2,750,000.00) (2,750,000.00) (2,750,000.00)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 120,923,067.67       90,847,647.97         17,877,894.93         17,207,707.92         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

2561 2560 2561 2560

เงินเบิกเกินบญัชี 34,405,505.69         19,390,408.78         19,449,014.94         9,478,681.77           

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 15,000,000.00         55,000,000.00         15,000,000.00         55,000,000.00         

ทรัสตรี์ซีท 49,737,926.80         -                          49,737,926.80         -                          

รวม 99,143,432.49         74,390,408.78         84,186,941.74         64,478,681.77         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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วงเงนิสินเช่ือระยะส้ัน 

เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2561 2560 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย

บริษทั

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 35.00                 35.00                 MOR

ธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 15.00                 55.00                 MLR

ธนาคาร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 250.00               250.00               MLR

ธนาคาร ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 159.57               159.57               -

บริษทัย่อย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 53.00                 23.00                 MOR

ธนาคาร สญัญาค ้าประกนั 97.92                 19.00                 -

วงเงิน (ลา้นบาท)

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการท าประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น นอกจากน้ี บริษทัไดค้  ้าประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4, 
10 และ 11) 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีการคา้ 381,183,264.85   300,710,452.12   290,997,577.25   252,179,183.07   

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 52,061,353.62     33,187,092.53     17,015,437.19     7,895,488.78       

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 7,470,311.21       7,888,125.70       467,000.00          467,000.00          

อ่ืน ๆ 1,015,311.08       3,483,634.98       631,070.30          1,016,409.58       

รวม 60,546,975.91     44,558,853.21     18,113,507.49     9,378,898.36       

รวมทั้งหมด 441,730,240.76   345,269,305.33   309,111,084.74   261,558,081.43   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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16. หนีสิ้นผดินัดช าระ 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561

เงินตน้ 19 65,911,488.63                  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,571,326.79                    
รวม 69,482,815.42                  

 
17. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 19 4,848,000.00      56,638,000.00    4,848,000.00     54,888,000.00   

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 20 260,121,799.03  255,649,227.10  833,064.29        3,918,053.46     

รวม 264,969,799.03  312,287,227.10  5,681,064.29     58,806,053.46   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
18. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

2561 2560

เงินตน้ 180,000,000.00                180,000,000.00                
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (308,219.22)                     (1,146,856.70)                  
สุทธิ 179,691,780.78                178,853,143.30                

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นโดยการออกตัว๋แลกเงิน ใหก้บับริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงตัว๋แลกเงินฉบบัล่าสุด จ านวนเงิน 180 ลา้น
บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมจ านวนเงิน 2.27 ลา้นบาท ก าหนดช าระในวนัท่ี 25 มกราคม 2562 

บริษทั เดอะฟาร์มแลนด ์2 จ ากดั (บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนใน
ภายหนา้ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 4) 
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19. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

2561 2560 2561 2560

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 74,571,488.63      106,798,000.00    74,571,488.63      105,048,000.00    

หัก หน้ีสินผิดนดัช าระ (65,911,488.63)    -                      (65,911,488.63)    -                      

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,848,000.00)      (56,638,000.00)    (4,848,000.00)      (54,888,000.00)    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,812,000.00       50,160,000.00      3,812,000.00       50,160,000.00      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 106,798,000.00    164,686,000.00    105,048,000.00    159,936,000.00    

หัก จ่ายช าระเงินกูย้มื (32,226,511.37)    (57,888,000.00)    (30,476,511.37)    (54,888,000.00)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 74,571,488.63      106,798,000.00    74,571,488.63      105,048,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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โดยมรีายละเอยีดแยกตามมูลหนีด้งันี ้

อา้งอิง

วงเงิน เจา้หน้ี 2561 2560 2561 2560 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การช าระหน้ี

บริษทั

1 ธนาคาร 30.00      30.00      7.60         11.44      ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ช าระเงินตน้รายเดือน จ านวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลา้นบาท

2 ธนาคาร 7.00        7.00        1.06         2.07        ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ช าระเงินตน้รายเดือน จ านวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลา้นบาท

3* ธนาคาร 250.00    250.00    65.91      91.54      ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562 MLR ช าระเงินตน้รายเดือน จ านวน 60

งวด ๆ ละ 4.17 ลา้นบาท

74.57      105.05   

บริษทัย่อย

4 ธนาคาร -          15.00      -          1.75        ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ช าระเงินตน้รายเดือน จ านวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลา้นบาท

-          1.75        

74.57      106.80   

วงเงิน มูลหน้ี

ลา้นบาท

  

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี บริษทัไดค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4 และ 11) 

*ในระหว่างปี 2561 บริษทัผิดนัดไม่ช าระหน้ีตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง สถาบนั
การเงินไดค้  านวณดอกเบ้ียผิดนัดช าระจากเงินตน้ ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมตาม
สญัญาและดอกเบ้ียคา้งจ่ายดงักล่าว เป็นหน้ีสินผิดนดัช าระ (ดูหมายเหตุ 16) 



 
 

 

20. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

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

สญัญาเช่าการเงิน

1 224,557,569.90  22,191,561.87    246,749,131.77     833,064.29          115,430.50          948,494.79          244,861,865.32  30,084,980.47    274,946,845.79      2,089,739.52       57,186.91            2,146,926.43       

2 - 5 423,732,699.32  19,014,278.44    442,746,977.76     1,245,237.80       107,661.79          1,352,899.59       546,822,635.19  30,484,171.81    577,306,807.00      422,488.83          11,623.73            434,112.56          

648,290,269.22  41,205,840.31    689,496,109.53     2,078,302.09       223,092.29          2,301,394.38       791,684,500.51  60,569,152.28    852,253,652.79      2,512,228.35       68,810.64            2,581,038.99       

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 35,564,229.13    5,082,922.45       40,647,151.58       -                       -                       -                       10,787,361.78    1,326,793.21       12,114,154.99        1,828,313.94       42,910.31            1,871,224.25       

2 - 5 71,892,034.95    5,058,850.95       76,950,885.90       -                       -                       -                       27,480,629.90    1,582,725.10       29,063,355.00        -                       -                       -                       

107,456,264.08  10,141,773.40    117,598,037.48     -                       -                       -                       38,267,991.68    2,909,518.31       41,177,509.99        1,828,313.94       42,910.31            1,871,224.25       

รวม

1 260,121,799.03  27,274,484.32    287,396,283.35     833,064.29          115,430.50          948,494.79          255,649,227.10  31,411,773.68    287,061,000.78      3,918,053.46       100,097.22          4,018,150.68       

2 - 5 495,624,734.27  24,073,129.39    519,697,863.66     1,245,237.80       107,661.79          1,352,899.59       574,303,265.09  32,066,896.91    606,370,162.00      422,488.83          11,623.73            434,112.56          

755,746,533.30  51,347,613.71    807,094,147.01     2,078,302.09       223,092.29          2,301,394.38       829,952,492.19  63,478,670.59    893,431,162.78      4,340,542.29       111,720.95          4,452,263.24       

2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 



 
 

 

กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเช่าการเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นราย
เดือนๆ ละ 19.20 ลา้นบาท (ปี 2560 : 14.38 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปีจ านวนเงิน 260.12 ลา้นบาท (ปี 2560 : 255.65 ลา้นบาท) ส าหรับงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 0.83 ลา้นบาท 
(ปี 2560: 3.92 ลา้นบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

บริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยบางส่วน นอกจากน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้าประกนั
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทับางส่วน (ดูหมายเหตุ 4) 

สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ีส่ าคญั 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินบางราย เพ่ือขอ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสัญญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 77.50 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (คร้ังท่ี 2) เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผอ่น
ช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสญัญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 64.36 ลา้นบาท 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงิน
แห่งท่ี 1 เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสัญญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 65.60 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 27 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (คร้ังท่ี 2) เพื่อขอเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการผอ่นช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสญัญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 33.87 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงิน
แห่งท่ี 2 เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผอ่นช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสัญญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 539.68 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (คร้ังท่ี 2) เพื่อขอเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการผอ่นช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสญัญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 478.37 ลา้นบาท 

21. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

2561 2560 2561 2560

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28,467,841.25     28,776,078.68     6,788,328.05       5,373,146.32       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (89,241,432.91)    (107,132,661.47)  (38,378,149.86)    (40,618,224.54)    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (60,773,591.66)    (78,356,582.79)    (31,589,821.81)    (35,245,078.22)    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 
 

 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมี ดงัน้ี 

1 มกราคม 2560 ก าไร(ขาดทนุ) ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2560 ก าไร(ขาดทนุ) 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,482,308.68             457,792.18                  -                              11,940,100.86             (1,403,380.35)              10,536,720.51             

สินคา้คงเหลือ 362,200.00                  1,252,078.33               -                              1,614,278.33               1,135,581.38               2,749,859.71               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 588,926.37                  (24,946.87)                  -                              563,979.50                  (143,420.18)                 420,559.32                  

ประมาณการหน้ีสิน 3,677,536.36               283,138.89                  (663,258.28)                 3,297,416.97               102,981.72                  3,400,398.69               

ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 11,360,303.02             -                              -                              11,360,303.02             -                              11,360,303.02             

รวม 27,471,274.43             1,968,062.53               (663,258.28)                 28,776,078.68             (308,237.43)                 28,467,841.25             

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (116,131,443.65)          8,998,782.18               -                              (107,132,661.47)          17,891,228.56             (89,241,432.91)            

งบการเงินรวม

บาท

 

 

 

 



 
 

 

1 มกราคม 2560 ก าไร(ขาดทนุ) ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2560 ก าไร(ขาดทนุ) 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,092,451.09               771,290.40                  -                              1,863,741.49               309,312.64                  2,173,054.13               

สินคา้คงเหลือ 362,200.00                  1,252,078.33               -                              1,614,278.33               1,135,581.38               2,749,859.71               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 268,926.37                  (24,946.87)                  -                              243,979.50                  22,523.72                    266,503.22                  

ประมาณการหน้ีสิน 1,843,101.56               (47,623.67)                  (144,330.89)                 1,651,147.00               (52,236.01)                  1,598,910.99               

รวม 3,566,679.02               1,950,798.19               (144,330.89)                 5,373,146.32               1,415,181.73               6,788,328.05               

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (40,135,000.99)            (483,223.55)                 -                              (40,618,224.54)            2,240,074.68               (38,378,149.86)            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท



 
 

 

22. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,487,084.85  18,387,681.81  8,255,735.03   9,215,507.79   

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:

ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 2,186,842.16   3,859,278.43   754,524.47      766,482.72      

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 383,233.43      354,608.88      175,338.38      152,436.50      

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน:

ผล(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ -                  564,006.15      -                  183,390.89      

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานดา้นทางการเงิน -                  183,077.08      -                  86,790.51        

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงค่าประสบการณ์ -                  (4,063,374.59)  -                  (991,835.83)     

ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (2,055,166.96)  (2,798,192.91)  (1,191,042.92)  (1,157,037.55)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 17,001,993.48  16,487,084.85  7,994,554.96   8,255,735.03   

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

 กลุ่มบริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่
พนกังานท่ีเกษียณอายแุละท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
300 วนั หรือ 10 เดือน 

  



 
 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.24 - 2.64 ร้อยละ 2.24 - 3.20 ร้อยละ 2.24 - 2.51 ร้อยละ 2.24 - 2.51

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 2 - 5 ร้อยละ 2 - 5 ร้อยละ 2 - 3 ร้อยละ 2 - 3

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ร้อยละ 4.78 - 57.30 ร้อยละ 4.78 - 57.30 ร้อยละ 4.78 - 57.30 ร้อยละ 4.78 - 57.30

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ ร้อยละ 105 ของตาราง ร้อยละ 105 ของตาราง ร้อยละ 105 ของตาราง ร้อยละ 105 ของตาราง

มรณะไทยปี 2560 มรณะไทยปี 2560 มรณะไทยปี 2560 มรณะไทยปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 
ในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.24 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 10.71 ปี และ 9.60 ปี ตามล าดบั 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,111,887.00)    1,250,569.00      (1,068,868.80)    1,204,863.90      

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,387,954.00      (1,253,251.00)    1,174,357.43      (1,063,935.60)    

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,592,260.00)    1,944,727.00      (1,331,715.00)    1,610,317.00      

อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (173,456.00)       175,547.00         (146,597.00)       148,288.00         

บาท

งบการเงินรวม

2561 2560

  



 
 

 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (434,294.00)       485,441.00         (450,949.00)       504,214.00         

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 559,020.00         (508,152.00)       497,318.00         (453,614.00)       

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (626,795.00)       760,099.00         (552,401.00)       663,663.00         

อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (62,949.00)         63,525.00           (56,414.00)         56,900.00           

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญติัแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่ ซ่ึง
กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญติัคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่น้ีก าหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานเพ่ิมข้ึน 15.70 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ
จ านวนเงิน 4.85 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรหรือขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

23. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

- ใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1) เพื่อ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และจอง

เกินจากสิทธิ (Excess Right) จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมีราคาการ

ใชสิ้ทธิเท่ากบั 3 บาทต่อหน่วย และมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ได ้1 หุน้ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรจากบริษทันบัจาก

วนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยก าหนดการใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือนตลอดอายุ

ใบส าคญัแสดงสิทธินบัแต่วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตอ้งมีระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

- ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 696,426,133 บาท เป็นจ านวนเงิน 696,424,685 บาท โดยการตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 1,448 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 696,424,685 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,044,637,027 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 



 
 

 

1. จัดสรรหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering)ในอตัรา 4 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ในราคาหุน้ละ 2 บาท 

2. จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) 

- บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
และวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ตามล าดบั 

ในระหว่างวนัท่ี 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินจากหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 60,633,189 หุ้น 
ในราคาหุน้ละ 2 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 121.27 ลา้นบาท บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน จ านวนเงิน 0.71 
ลา้นบาทเป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 

24. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรและออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CRANE-

W1)โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร ดงัน้ี 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) 
ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 60,633,189 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

ได้ 1 หุ้น (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีก าหนด) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุใบส าคญั

แสดงสิทธินบัแต่วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : วนัท่ี 15 มกราคม 2561  
วนัใชสิ้ทธิสุดทา้ย : วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
วนัหมดอาย ุ : วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี
จ านวน 60,633,189 หน่วย  



 
 

 

25. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษทัเสนอขายหุ้น สูงกวา่
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

26. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 
27. เงนิปันผล 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 5.20 บาท รวมเป็น จ านวนเงิน 13 ลา้นบาท และจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 0.50 ลา้นบาท 
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ไดใ้หส้ตัยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากัด เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 800 บาท รวมเป็น จ านวนเงิน 80 ลา้นบาท และจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 4 ลา้นบาท โดย
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ไดใ้หส้ตัยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในปี 2561 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน 2.48 ลา้นบาท (ปี 2560 : 2.24 ลา้นบาท) ใน 
งบการเงินรวม และจ านวนเงิน 1.10 ลา้นบาท (ปี 2560 : 1.10 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  



 
 

 

29. รายได้อ่ืน 

2561 2560 2561 2560

ดอกเบ้ียรับ 1,773,992.76      1,024,743.58      48,831,404.69    22,310,296.16    

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 4,311,832.40      1,860,525.96      29,361,905.32    17,138,400.00    

ก าไรจากการอตัราแลกเปล่ียน 6,504,712.33      16,521,005.39    6,432,539.41      16,296,541.13    

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 35,743,175.05    271,587.94         32,098,671.91    271,587.94         

อ่ืน ๆ 17,079,342.08    5,648,216.24      9,642,216.27      185,754.93         
รวม 65,413,054.62    25,326,079.11    126,366,737.60  56,202,580.16    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

2561 2560 2561 2560

ซ้ือสินคา้ 375,927,393.65  315,722,125.55  375,927,393.65  315,722,125.55  

น ้ามนัเช้ือเพลิงและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 87,193,663.96    112,555,533.85  20,370,545.54    43,137,714.91    

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 241,792,238.99  218,555,792.05  72,993,840.86    74,128,654.19    

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 80,741,160.13    77,144,201.60    2,569,644.00      12,959,798.69    

ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน 18,780,391.85    7,723,945.24      6,482,317.52      3,242,516.82      

ค่าเบ้ียประกนัภยั 9,929,069.83      10,507,897.42    876,019.20         896,668.47         

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 27,619,980.04    43,837,686.58    1,155,070.12      5,159,909.76      

ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ าหน่าย 321,885,417.85  316,078,466.30  36,682,793.03    44,455,073.07    

ค่าส่งเสริมการขาย 6,905,481.54      5,456,945.71      6,638,814.64      4,770,270.68      

ค่าธรรมเนียม 7,490,345.48      6,195,175.77      4,518,305.26      3,195,469.68      

หน้ีสงสยัจะสูญ -                     1,441,657.42      26,840,569.14    22,626,640.17    

ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 5,677,906.90      4,048,328.58      5,677,906.90      4,048,328.58      

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่าย 245,164.01         3,905,310.30      245,164.01         -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

  



 
 

 

31. ต้นทุนทางการเงนิ 

2561 2560 2561 2560

ดอกเบ้ียจ่าย 65,280,177.78    68,761,234.44    26,577,133.68    26,244,433.34    

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 4,428,493.16      3,589,041.08      4,428,493.16      3,589,041.08      
รวม 69,708,670.94    72,350,275.52    31,005,626.84    29,833,474.42    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

32. ภาษีเงนิได้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ านวนเงิน 600.11 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม และจ านวนเงิน 137.42 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 
กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทางภาษีจ านวนเงิน 543.31 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และจ านวนเงิน 137.42 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่กลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั (173,103.77)       (9,144,947.58)    -                     -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 17,582,991.13    10,966,844.71    3,655,256.41      1,467,574.64      

รายไดภ้าษีเงินได้ 17,409,887.36    1,821,897.13      3,655,256.41      1,467,574.64      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

ประมาณการหน้ีสิน -                     (663,258.28)       -                     (144,330.89)       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  



 
 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (180,715,625.10) 28,599,585.88 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 36,143,125.02 20 (5,719,917.18)

รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี (24,892,939.40) (27,943,318.50)

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 1,538,257.50 19,529,664.54 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 9,641,589.66 16,651,425.19 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม 4,875,327.15 (17,768,036.50)

ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 10,181,105.69 17,694,853.28 

ผลขาดทนุปีปัจจุบนั (37,659,569.39) (11,589,618.41)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั - (173,103.77) 32 (9,144,947.58)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 17,582,991.13 10,966,844.71 

รายไดภ้าษีเงินได้ 10 17,409,887.36 6 1,821,897.13 

2561 2560

งบการเงินรวม

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,344,418.06 25,035,597.62 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (1,068,883.61) 20 (5,007,119.52)

รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี (10,266,311.59) (8,618,880.02)

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -     18,598,874.80 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 1,154,089.51 3,755,132.20 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 10,181,105.69 -     

ผลขาดทนุปีปัจจุบนั -     (8,728,007.46)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั - -     - -     

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 3,655,256.41 1,467,574.64 

รายไดภ้าษีเงินได้ 68 3,655,256.41 6 1,467,574.64 

2561 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
33. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 



 
 

 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจ าหน่าย บริการซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตกั และรถ
ขนส่ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวโดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศ
ไทย 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 261,542,881.41       269,520,914.28       409,636,388.91       477,412,436.86       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 644,142,463.84       887,825,116.20       58,929,308.10        76,110,834.03        

รวม 905,685,345.25       1,157,346,030.48    468,565,697.01       553,523,270.89       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย จ านวนเงิน 249.55 ลา้นบาท

ในงบการเงินรวม ซ่ึงมาจากส่วนงานการใหบ้ริการ (ปี 2560: 2 ราย จ านวนเงิน 385.06 ลา้นบาท) 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทั มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

34.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 
34.1.1. สญัญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ จ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท 

34.1.2. สัญญาเช่าท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืน อตัราค่าเช่าเดือนละ 
จ านวนเงิน 0.40 ลา้นบาท และ 0.01 ลา้นบาท ตามล าดบั 

34.1.3. สญัญาก่อสร้างอาคารส านกังานและโรงงานและค่าบริการอ่ืน จ านวนเงิน 3.64 ลา้นบาท 

34.1.4. สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ านวนเงิน 0.33 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

34.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จ านวนเงิน 0.13 ลา้นบาท 



 
 

 

34.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้ าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัย่อยและการค ้าประกนั
วงเงินการให้ธนาคารออกหนังสือค ้าประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทั
ยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

34.4 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

34.4.1. สัญญาเช่าที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอื่น อตัราค่าเช่าเดือนละ 
จ านวนเงิน 0.95 ลา้นบาท และ 0.11 ลา้นบาท ตามล าดบั 

34.4.2. สัญญาวา่จา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ จ านวนเงิน 0.52 ลา้นบาทและค่าบริการอ่ืน จ านวนเงิน 
2.20 ลา้นบาท 

34.5 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จ านวนเงิน 98.22 ลา้นบาท 

34.6 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากดัถูกเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์รียกช าระค่าเช่าท่ีดินจ านวนทุนทรัพยร์วม 
จ านวนเงิน 13.60 ลา้นบาท (หมายเหตุ 37) 

35. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้ 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีส าคญัและวิธีปฏิบัติทางบัญชีการจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินรวมถึงการวดัมูลค่าการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

ความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจากการท่ี
คู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาบริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม



 
 

 

ระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมจากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดโดยกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั มีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
สกลุเงนิ

เยน (ญ่ีปุ่ น) -           -           -           -           3.40         3.40         3.40         3.40         
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.24         -           0.24         -           8.47         6.37         8.46         6.37         
ยโูร -           -           -           -           0.02         -           -           -           
ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ -           -           -           -           0.01         0.02         -           -           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน้ีสินสินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลา้น

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีเป็นผลเสียหายทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่
สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวเ้ม่ือครบก าหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายให้สินเช่ือและก ากบัดูแลความเส่ียงจากการให้สินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการ
วเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือจากกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่ไม่มีความเส่ียงจากการ
ใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั และความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือจะไม่สูงเกินกวา่จ านวนเงินของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีไดบ้นัทึกไว้
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานและการลงทุนของกลุ่มบริษทัและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลงโดย
อาศยักระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงินเป็นหลกั 

มูลค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีการให้สินเช่ือระยะสั้น และหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด จึงท าให้ราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 



 
 

 

 
36. ล าดบัขั้นของมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยก

แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                        80.01                     -                        80.01                     

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

 

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

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

 

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

ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

 

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

ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 



 
 

 

 

 

37. คดฟ้ีองร้อง 

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท์ จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) 

ในปี 2548 บริษทัย่อยไดรั้บหนังสือจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์รียกให้ช าระค่าเช่าท่ีดิน จ านวนเงิน 13.60 ลา้นบาท
รวมทั้งขอบอกเลิกสญัญาเช่า บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องปฏิเสธวา่ไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญาตามท่ีกล่าวอา้ง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยท าสญัญาเช่า
ท่ีดินดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในปี 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์จากท่ีดินดงักล่าว และไดบ้นัทึกภาระหน้ีสิน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 11.87 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงิน อย่างไรก็ตาม หากบริษทัย่อยเกิดความเสียหายข้ึน
มากกว่าจ านวนเงินท่ีได้ตั้ งค่าเผื่อความเสียหายดังกล่าว กรรมการของบริษทัย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจ านวน 
ปัจจุบนันอกจากหนงัสือฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บการติดต่อจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอี์ก 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 ตัว๋แลกเงินท่ีบริษทัออกให้กบับริษทัหลกัทรัพย ์จ านวนเงิน 180 ลา้นบาท ไดค้รบก าหนด
ช าระคืน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการออกตัว๋แลกเงินฉบบัใหม่ เพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน (ดูหมายเหตุ 18) 

39. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 

 


