
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
และรำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
 



 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก 

จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายบุญเกษม สารกล่ิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2562



31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,951                  2,138                    22,189                  362                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 291,255                338,957                157,393                253,248                

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       720,583                636,283                

สินคา้คงเหลือ 6 89,487                  140,301                89,487                  141,591                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,121                  45,655                  3,581                    7,145                    

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 446,814                527,051                993,233                1,038,629             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 100                       100                       -                       -                       

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

ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 4,678                    5,564                    4,678                    5,564                    

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 52,867                  52,900                  47,807                  47,807                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 8 2,036,724             2,091,346             573,130                517,658                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,271                  10,271                  10,271                  10,271                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9 133,883                120,924                18,345                  17,878                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,238,523             2,281,105             929,223                874,170                

รวมสินทรัพย์ 2,685,337             2,808,156             1,922,456             1,912,799             

สินทรัพย์

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 84,436                  99,143                  67,494                  84,187                  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 11 427,567                441,730                344,541                309,111                

หน้ีสินผิดนดัช าระ 12 71,921                  69,483                  71,921                  69,483                  

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 254,156                264,970                5,432                    5,681                    

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 48,000                  54,000                  84,050                  90,050                  

เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 14 179,513                179,692                179,513                179,692                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 147                       134                       -                       -                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 70,209                  36,582                  13,857                  17,998                  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,135,949             1,145,734             766,808                756,202                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 2,800                    3,812                    2,800                    3,812                    

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 16 439,379                495,625                1,071                    1,245                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 60,814                  60,774                  30,374                  31,590                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 17,478                  17,002                  8,226                    7,994                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 14,110                  14,041                  2,239                    2,239                    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 534,581                591,254                44,710                  46,880                  

รวมหนีสิ้น 1,670,530             1,736,988             811,518                803,082                

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

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

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39,196                  39,196                  -                       -                       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (83,771)                (27,410)                51,556                  50,335                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,014,807             1,071,168             1,110,938             1,109,717             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,685,337             2,808,156             1,922,456             1,912,799             
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

4

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 18 256,296                199,513                109,914               64,972                 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (269,935)              (205,416)              (102,161)             (59,817)               

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น (13,639)                (5,903)                  7,753                   5,155                   

รายไดอ่ื้น  12,843                  15,618                  31,921                 29,513                 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (5,644)                  (7,435)                  (2,861)                 (4,242)                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (32,166)                (35,746)                (27,528)               (31,482)               

ตน้ทุนทางการเงิน (17,702)                (15,785)                (9,280)                 (6,810)                 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (56,308)                (49,251)                5                          (7,866)                 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 17 (53)                       2,266                    1,216                   (97)                      

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (56,361)                (46,984)                1,221                   (7,963)                 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                       -                      -                      

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (56,361)                (46,984)                1,221                   (7,963)                 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.0744)         (0.0621)         0.0016         (0.0105)        

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

บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนท่ีออก ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 757,058                     269,475                     39,196                            32,849                       (27,410)                      1,071,168                  

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ขาดทุนส าหรับงวด -                             -                             -                                         -                             (56,361)                      (56,361)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 757,058                     269,475                     39,196                                    32,849                       (83,771)                      1,014,807                  

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

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ขาดทุนส าหรับงวด -                             -                             -                                         -                             (46,984)                      (46,984)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 757,058                     269,475                     39,196                                    32,849                       88,911                       1,187,489                  

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

พนับาท
งบการเงินรวม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนท่ีออก
และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 757,058                         269,475                         32,849                           50,335                           1,109,717                      

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 1,221                             1,221                             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 757,058                         269,475                         32,849                           51,556                           1,110,938                      

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 757,058                         269,475                         32,849                   41,335                           1,100,717                      
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ขาดทุนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 (7,963)                           (7,963)                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 757,058                         269,475                         32,849                           33,372                           1,092,754                      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (56,308)               (49,251)               5                          (7,866)                 
ปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
  ไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน
ค่ำเส่ือมรำคำและรำยกำรตดัจ ำหน่ำย 81,605                80,402                9,348                  9,535                  
หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรำยกำร) 548                     (3,397)                 9,161                  10,057                
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 975                     1,579                  975                     1,579                  
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย์ 206                     -                      54                        -                      
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (10)                      (168)                    (5)                        -                      
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนและกำรปรับมูลค่ำท่ียงัไม่เกิดข้ึน (4,729)                 (9,614)                 (4,729)                 (9,614)                 
ดอกเบ้ียรับ (696)                    (316)                    (13,622)               (12,441)               
ตน้ทุนทางการเงิน 17,702                15,785                9,280                  6,810                  
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน 643                     1,374                  231                     410                     
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 39,936                36,394                10,698                (1,530)                 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 30,656                26,164                95,110                39,356                
สินคำ้คงเหลือ 55,144                21,567                10,360                15,801                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,380                  (7,148)                 3,564                  (7,050)                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,681)                 530                     (43)                      2,283                  

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (26,105)               20,247                19,716                2,470                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,627                (17,055)               (4,141)                 (7,380)                 
จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน (167)                    (1,063)                 -                      (512)                    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 69                        (187)                    -                      10                        

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 136,859              79,449                135,264              43,448                

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2562 2561 2562 2561

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับดอกเบ้ีย 18,080                316                     15,358                7,294                  
จ่ำยภำษีเงินได้ (9,278)                 (5,593)                 (424)                    (1,097)                 
   เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 145,661              74,172                150,198              49,645                

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                      -                      (93,565)               (23,400)               
ซ้ืออุปกรณ์ (8,477)                 (20,172)               (260)                    (4,467)                 
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ 61                        234                     42                        -                      
   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (8,416)                 (19,938)               (93,783)               (27,867)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (14,707)               12,370                (16,693)               5,587                  
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,000)                 (14,000)               (6,000)                 (14,000)               
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (66,859)               (40,711)               (224)                    (1,680)                 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,212)                 (14,472)               (1,212)                 (13,722)               
ตน้ทุนทางการเงิน (22,654)               (11,491)               (10,459)               (2,409)                 
   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (111,432)             (68,304)               (34,588)               (26,224)               

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 25,813                (14,070)               21,827                (4,446)                 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 2,138                  21,400                362                     5,361                  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 27,951                7,330                  22,189                915                     
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

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

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
เพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม 
เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี
ควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว
เป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร
และขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลได้จัดท ำข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ
ประกอบดว้ยงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

จดัตั้งข้ึน 31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2562 2561 2561

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

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

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

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

สดัส่วนเงินลงทนุ

31 มีนาคม

 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวน
หลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กลุ่มบริษทัตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดก้ ำหนด 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้
เกิดข้ึนจำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีสิทธิ
ไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและ
เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำร
ส ำคญั ซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

  



  13 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

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

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ดงักล่ำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำ
มำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยไดเ้น่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ มำถือปฏิบติั (ดูหมำยเหตุ 2) 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุม
ไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำ
ให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผน
และควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรบญัชีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561
บริษทัย่อย

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     10,399               5,358                 
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     12,982               12,275               
รายไดอ่ื้น -                     -                     7,173                 7,037                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     43,480               5,300                 
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ -                     -                     978                    882                    
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย -                     -                     319                    54                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     14                      150                    
ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     111                    106                    

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 288                    39                      5                        25                      
รายไดอ่ื้น -                     70                      -                     -                     

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 966                    67                      -                     -                     

ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 400                    -                     400                    -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2,400                 3,600                 800                    1,200                 

ดอกเบ้ียจ่าย 788                    18                      788                    18                      

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้ผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,639               11,870               10,628               11,847               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 384                    377                    384                    377                    

รวม 11,023               12,247               11,012               12,224               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     2,713                  2,257                  

เงินมดัจ ารับ -                     -                     96                       96                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     6,245                  5,616                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     261                     150                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     9,435                  4,560                  

เจา้หน้ีอ่ืน -                     -                     2,310                  -                     

เงินมดัจ ารับ 1,075                  1,075                  

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

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2562 2561 2562 2561

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 400                     -                     400                     -                     

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,152                  1,152                  -                     -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 924                     1,868                  924                     1,868                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     3,824                 3,794                 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     34,986               31,501               

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     71                      -                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     35,861               149,356             

บริษทั เครน แดง จ ากดั 297                    23                      -                     -                     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั 9                        -                     4                        -                     

รวม 306                    23                      74,746               184,651             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     14,570               146                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     21,383               900                    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     19,376               6,193                 

บริษทั เครน แดง จ ากดั 1,130                 788                    -                     -                     

รวม 1,130                 788                    55,329               7,239                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 109,691                101,821                

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 281,052                252,057                

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 396,000                339,300                

รวม 786,743                693,178                
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (66,160)                (56,895)                
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 720,583                636,283                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 
บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส 
จ ำกดั โดยออกตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยไุม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 693,178                675,700                
บวก เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมข้ึน 133,765                57,100                  
หัก รับช าระเงินใหกู้ย้มื (40,200)                (33,700)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 786,743                699,100                

หน้ีสงสยัจะสูญ 9,265                    10,114                  

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

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

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,000               54,000               48,000               54,000               

รวม 48,000               54,000               84,050               90,050               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

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

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ี
เรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลกัประกนั 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 54,000               14,000               90,050               47,950               

หัก จ่ายช าระเงินกูย้มื (6,000)                (14,000)              (6,000)                (14,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 48,000               -                     84,050               33,950               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นของบริษทัย่อย จ ำนวนเงิน 150.92 ลำ้นบำท  

บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัย่อย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 682.21 ลำ้นบำท 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เดอะ ฟำร์มแลนด์ 2 จ ำกดั ได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกัน 
เงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทั (ดูหมำยเหตุ 14) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของบริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 40.44 ลำ้นบำท 
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ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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 เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด ์2 จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้คนเดียวกนั
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
มูลค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และสินคา้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
รายไดแ้ละตน้ทนุการใหบ้ริการ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ
ดอกเบ้ียรับ - จ่ำย อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์
การค ้าประกนัหน้ีสินระหว่างกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

ลูกหน้ีการคา้ 275,828               231,571               145,951               240,281               

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (52,338)               (51,869)               (7,348)                 (7,452)                 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 223,490               179,702               138,603               232,829               

ลูกหน้ีอ่ืน

รายไดค้า้งรับ 65,718                 149,500               18,393                 12,433                 

เงินทดรองจ่าย 514                      554                      326                      293                      

อ่ืน ๆ 2,894                   10,483                 802                      8,424                   

รวม 69,126                 160,537               19,521                 21,150                 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,361)                 (1,282)                 (731)                    (731)                    

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 67,765                 159,255               18,790                 20,419                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 291,255               338,957               157,393               253,248               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 548                                 (104)                               

พนับาท
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 71,325                 50,048                 11,522                 11,897                 

เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 98,621                 60,084                 30,487                 6,751                   

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 24,779                 27,532                 3,488                   3,177                   

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 17,217                 30,003                 16,847                 24,238                 

มากกว่า 12 เดือน 63,580                 63,881                 8,861                   9,567                   
รวม 275,522               231,548               71,205                 55,630                 

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 70                       -                      6,771                   6,475                   

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 236                      23                       18,783                 78,044                 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      32,094                 90,572                 

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      17,098                 9,129                   

มากกว่า 12 เดือน -                      -                      -                      431                      
รวม 306                      23                       74,746                 184,651               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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6. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

รถเครน 45,720                  57,635                  45,720                  58,825                  

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

รถขดุ/รถตกั 19,358                  57,532                  19,358                  57,532                  

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,831                  16,633                  16,831                  16,733                  

งานระหว่างท าและสินคา้ระหว่างทาง 2,033                    1,981                    2,033                    1,981                    

รวม 105,022                154,861                105,022                156,151                

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (15,535)                (14,560)                (15,535)                (14,560)                
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 89,487                  140,301                89,487                  141,591                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 975                                 975                                 

พนับาท
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

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

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

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

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

ราคาทนุทนุช าระแลว้สดัส่วนเงินลงทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า สุทธิ

พนับาท

 บริษทัไดพ้ิจำรณำบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิในงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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8. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

กำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 2,091,346                        517,658                           

ซ้ือ / โอนเขา้ 76,657                             67,149                             

จ าหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (49,653)                            (2,275)                              

ค่าเส่ือมราคา (81,572)                            (9,348)                              

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า (54)                                   (54)                                   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 2,036,724                        573,130                           

พนับาท

 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 101,453                   92,175                     17,537                     17,114                     

เงินค ้าประกนัผลงาน 31,369                     25,422                     -                          -                          

อ่ืน ๆ 3,811                       6,077                       3,558                       3,514                       

รวม 136,633                   123,674                   21,095                     20,628                     

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 133,883                   120,924                   18,345                     17,878                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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10. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

เงินเบิกเกินบญัชี 27,002                     34,406                     10,060                     19,449                     

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน -                          15,000                     -                          15,000                     

ทรัสตรี์ซีท 57,434                     49,737                     57,434                     49,738                     

รวม 84,436                     99,143                     67,494                     84,187                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

เจา้หน้ีการคา้ 371,960                   381,183                   327,281                   290,998                   

เจา้หน้ีอ่ืน

        คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 53,737                     52,061                     14,423                     17,015                     

        เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 1,486                       7,470                       467                          467                          

        อ่ืน ๆ 384                          1,016                       2,370                       631                          

รวม 55,607                     60,547                     17,260                     18,113                     

รวมทั้งหมด 427,567                   441,730                   344,541                   309,111                   

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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12. หนีสิ้นผดินัดช ำระ 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

เงินตน้ 65,911                             65,911                             

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 6,010                               3,572                               
รวม 71,921                             69,483                             

พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

13. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 15 4,648                 4,848                 4,648                4,848                

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16 249,508             260,122             784                   833                   

รวม 254,156             264,970             5,432                5,681                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

14. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

เงินตน้ 180,000                           180,000                           
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (487)                                 (308)                                 
สุทธิ 179,513                           179,692                           

พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นโดยกำรออกตัว๋แลกเงิน ให้กบับริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงตัว๋แลกเงินฉบบัล่ำสุด รวมจ ำนวนเงิน 180 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่ำธรรมเนียมจ ำนวนเงิน 1.11 ลำ้นบำท ก ำหนดช ำระในวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 

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

15. เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 7,448                   8,660                   7,448                   8,660                   

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,648)                  (4,848)                  (4,648)                  (4,848)                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,800                   3,812                   2,800                   3,812                   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,660                   106,798               8,660                   105,048               

หัก จ่ายช าระ (1,212)                  (14,472)                (1,212)                  (13,722)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 7,448                   92,326                 7,448                   91,326                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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16. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

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

สญัญาเช่าการเงิน

1 211,173               20,595                 231,768                  784                      103                      887                      224,558               22,192                 246,750                  833                      115                      948                      

2 - 5 365,830               14,447                 380,277                  1,071                   8,656                   9,727                   423,733               19,014                 442,747                  1,245                   108                      1,353                   

577,003               35,042                 612,045                  1,855                   8,759                   10,614                 648,291               41,206                 689,497                  2,078                   223                      2,301                   

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 38,335                 5,067                   43,402                    -                       -                       -                       35,564                 5,083                   40,647                    -                       -                       -                       

2 - 5 73,549                 4,508                   78,057                    -                       -                       -                       71,892                 5,059                   76,951                    -                       -                       -                       

111,884               9,575                   121,459                  -                       -                       -                       107,456               10,142                 117,598                  -                       -                       -                       

รวม

1 249,508               25,662                 275,170                  784                      103                      887                      260,122               27,275                 287,397                  833                      115                      948                      

2 - 5 439,379               18,955                 458,334                  1,071                   8,656                   9,727                   495,625               24,073                 519,698                  1,245                   108                      1,353                   

688,887               44,617                 733,504                  1,855                   8,759                   10,614                 755,747               51,348                 807,095                  2,078                   223                      2,301                   

2561

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ภำษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 ดว้ยประมำณกำรท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัทั้งปีท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทั
อำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงิน
ไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 ดงัน้ี 

2562 2561 2562 2561

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั (13)                     (35)                     -                     -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (40)                     2,301                 1,216                 (97)                     

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (53)                     2,266                 1,216                 (97)                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

18. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 96,531                    55,649                    96,759                    55,682                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 159,765                  143,864                  13,155                    9,290                      

รวม 256,296                  199,513                  109,914                  64,972                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

  



  31 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย จ ำนวนเงิน 103.99 ลำ้นบำท 
ในงบกำรเงินรวม ซ่ึงมำจำกส่วนงำนกำรใหบ้ริกำร (งวด 2561: 2 รำย จ ำนวนเงิน 69.80 ลำ้นบำท) 

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

19.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

19.1.1 สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.46 ลำ้นบำท 

19.1.2 สญัญำเช่ำท่ีดิน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.40 ลำ้นบำท 

19.1.3 สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนและค่ำบริกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 4.34 ลำ้นบำท 

19.1.4 สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ ำนวนเงิน 2.19 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

19.2 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินร่วมกบับริษทัยอ่ยและกำรค ้ ำประกนัวงเงินกำรให้
ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

19.3 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

19.3.1 สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.49 ลำ้นบำท 

19.3.2 สญัญำเช่ำท่ีดิน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ จ ำนวนเงิน 0.91 ลำ้นบำท 

19.3.3 สญัญำวำ่จำ้งบริกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 2.20 ลำ้นบำท  

19.4 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 99.04 ลำ้นบำท 

19.5 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดัถูกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยเ์รียกช ำระค่ำเช่ำที่ดินจ ำนวนทุนทรัพยร์วม จ ำนวนเงิน
13.60 ลำ้นบำท 
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20. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

ตามท่ีรายงาน จดัประเภท ตามท่ีจดัประเภท
ไวเ้ดิม รายการใหม่ รายการใหม่

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 344,521                  (5,564)                     338,957                  

ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน -                         5,564                      5,564                      

งบการเงินรวม
พนับาท

ตามท่ีรายงาน จดัประเภท ตามท่ีจดัประเภท
ไวเ้ดิม รายการใหม่ รายการใหม่

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 258,812                  (5,564)                     253,248                  

ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน -                         5,564                      5,564                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 

21. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรแกไ้ขกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำค่ำชดเชยกรณีเลิกจำ้ง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนด
อตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่
ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำร
แกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจำก
งำนของพนักงำนเพ่ิมข้ึนจ ำนวนเงิน 3.25 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 1.16 ลำ้นบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน
ของงวดท่ีกฎหมำยมีผลบงัคบัใช ้ 

22. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 


