
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับไตรมาสที' 2 สิ)นสุดวนัที' 30 มิถนุายน 2562 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 

ข้าพเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที�  30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด       

สามเดือนและหกเดือนสิ)นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวด 

หกเดือนสิ)นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และ       

ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนสิ)นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสาํหรับงวดหกเดือนสิ)นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

ซึ�งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี) ตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบ

ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี) มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนัยสําคญัทั)งหมดซึ� งอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั)น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที�สอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ)นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 

เรื�อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

(นายบุญเกษม สารกลิ�น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 

บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2562



30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,244                  2,138                    11,965                  362                       

ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื0น 4, 5 302,100                338,957                139,297                253,248                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 -                        -                        749,005                636,283                

สินคา้คงเหลือ 6 125,160                140,301                125,160                141,591                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น 43,991                  45,655                  1,317                    7,145                    

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 486,495                527,051                1,026,744             1,038,629             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 100                       100                       -                        -                        

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

ลูกหนี.การคา้ไม่หมุนเวียน 3,766                    5,564                    3,766                    5,564                    

อสังหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน 52,833                  52,900                  47,807                  47,807                  

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 8 1,978,472             2,091,346             570,256                517,658                

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น 9 143,719                120,924                18,739                  17,878                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,189,161             2,281,105             925,831                874,170                

รวมสินทรัพย์ 2,675,656             2,808,156             1,952,575             1,912,799             

สินทรัพย์

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที- 30 มถิุนายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที- 30 มถิุนายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี. สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 10 87,171                  99,143                  68,367                  84,187                  

เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื0น 4, 11 476,883                441,730                352,622                309,111                

หนี. สินผดินดัชาํระ 12 266,989                69,483                  266,989                69,483                  

หนี. สินส่วนที0ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 13 254,259                264,970                5,086                    5,681                    

เงินกูย้มืระยะสั.นจากบุคคลหรือกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 4 34,500                  54,000                  70,550                  90,050                  

เงินกูย้มืระยะสั.นอื0น 14 -                        179,692                -                        179,692                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2                           134                       -                        -                        

หนี. สินหมุนเวียนอื0น 4 65,531                  36,582                  15,962                  17,998                  

รวมหนี. สินหมุนเวียน 1,185,335             1,145,734             779,576                756,202                

หนี. สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 1,840                    3,812                    1,840                    3,812                    

หนี. สินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 16 375,744                495,625                950                       1,245                    

หนี. สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 60,286                  60,774                  29,678                  31,590                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 17,405                  17,002                  6,085                    7,994                    

หนี. สินไม่หมุนเวียนอื0น 4 14,183                  14,041                  2,259                    2,239                    

รวมหนี. สินไม่หมุนเวียน 469,458                591,254                40,812                  46,880                  

รวมหนี1สิน 1,654,793             1,736,988             820,388                803,082                

หนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที- 30 มถิุนายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

  หุน้สามญั 1,044,637,027 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,044,637             1,044,637             1,044,637             1,044,637             

ทุนที0ออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั 757,057,874 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 757,058                757,058                757,058                757,058                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 269,475                269,475                269,475                269,475                

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39,196                  39,196                  -                        -                        

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17 33,299                  32,849                  33,299                  32,849                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17 (78,165)                 (27,410)                 72,355                  50,335                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,020,863             1,071,168             1,132,187             1,109,717             

รวมหนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,675,656             2,808,156             1,952,575             1,912,799             

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.         4



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ 333,042                267,382                103,161               146,394               

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (294,360)               (265,573)               (85,437)                (131,924)              

กาํไรขั1นต้น 38,682                  1,809                    17,724                 14,470                 

รายไดอื้0น  15,414                  25,518                  35,975                 41,579                 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (5,625)                   (8,545)                   (1,435)                  (3,474)                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,935)                 (34,797)                 (25,753)                (21,867)                

ตน้ทุนทางการเงิน (17,713)                 (16,036)                 (9,059)                  (7,022)                  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,823                    (32,051)                 17,452                 23,686                 

รายไดภ้าษีเงินได้ 1,275                    5,434                    1,316                   1,424                   

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 3,098                    (26,617)                 18,768                 25,110                 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื-น:

รายการที-จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 3,698                    -                        3,101                   -                       

ภาษีเงินไดข้องรายการที0จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (740)                      -                        (620)                     -                       

กาํไรเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 2,958                    -                        2,481                   -                       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,056                    (26,617)                 21,249                 25,110                 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนที0เป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.0041                  (0.0352)                 0.0248                 0.0332                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี0ยถ่วงนํ. าหนกั (หุน้) 757,057,874         757,057,874         757,057,874        757,057,874        

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวนัที- 30 มถิุนายน 2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.         5



สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวนัที- 30 มถิุนายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 19 589,338                466,895                213,075               211,366               

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (564,295)               (470,989)               (187,598)              (191,741)              

กาํไร(ขาดทุน)ขั1นต้น 25,043                  (4,094)                   25,477                 19,625                 

รายไดอื้0น  28,257                  41,136                  67,896                 71,092                 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (11,269)                 (15,980)                 (4,296)                  (7,716)                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (61,101)                 (70,543)                 (53,281)                (53,349)                

ตน้ทุนทางการเงิน (35,415)                 (31,821)                 (18,339)                (13,832)                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (54,485)                 (81,302)                 17,457                 15,820                 

รายไดภ้าษีเงินได้ 18 1,222                    7,700                    2,532                   1,327                   

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (53,263)                 (73,602)                 19,989                 17,147                 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื-น:

รายการที-จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 3,698                    -                        3,101                   -                       

ภาษีเงินไดข้องรายการที0จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 18 (740)                      -                        (620)                     -                       

กาํไรเบ็ดเสร็จอื-นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 2,958                    -                        2,481                   -                       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (50,305)                 (73,602)                 22,470                 17,147                 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนที0เป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.0704)          (0.0972)          0.0264          0.0226          

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี0ยถ่วงนํ. าหนกั (หุน้) 757,057,874         757,057,874         757,057,874        757,057,874        

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.         6



 

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนที0ออก ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที- 1 มกราคม 2562 757,058                    269,475                    39,196                            32,849                      (27,410)                     1,071,168                 
การเปลี0ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                                        -                            (53,263)                     (53,263)                     

กาํไรเบด็เสร็จอื0นสาํหรับงวด -                            -                            -                                        -                            2,958                        2,958                        

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 17 -                            -                            -                                        450                           (450)                          -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 30 มิถุนายน 2562 757,058                    269,475                    39,196                                  33,299                      (78,165)                     1,020,863                 

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

การเปลี0ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                            -                                        -                            (73,602)                     (73,602)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที- 30 มิถุนายน 2561 757,058                    269,475                    39,196                                  32,849                      62,293                      1,160,871                 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

พนับาท
งบการเงินรวม
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนที0ออก

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดยกมา ณ วันที- 1 มกราคม 2562 757,058                        269,475                        32,849                          50,335                          1,109,717                     

การเปลี0ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               19,989                          19,989                          

กาํไรเบด็เสร็จอื0นสาํหรับงวด -                               -                               -                               2,481                            2,481                            

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 17 -                               -                               450                               (450)                             -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที- 30 มิถุนายน 2562 757,058                        269,475                        33,299                          72,355                          1,132,187                     

ยอดยกมา ณ วันที- 1 มกราคม 2561 757,058                        269,475                        32,849                   41,335                          1,100,717                     
การเปลี0ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               17,147                          17,147                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที- 30 มิถุนายน 2561 757,058                        269,475                        32,849                          58,482                          1,117,864                     

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (54,485)              (81,302)              17,457                15,820                
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
  ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื0อมราคาและรายการตดัจาํหน่าย 161,412              158,995              19,824                18,368                
หนี.สงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (243)                   (4,261)                17,768                10,381                
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 2,588                  2,996                  2,588                  2,996                  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 261                     5,371                  109                     131                     
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (749)                   (31,899)              (743)                   (31,930)              
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยนที0ยงัไม่เกิดขึ.น (12,615)              3,393                  (12,615)              3,393                  
ดอกเบี.ยรับ (1,052)                (637)                   (28,330)              (24,410)              
ตน้ทุนทางการเงิน 35,415                31,821                18,339                13,832                
ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 4,308                  1,313                  1,192                  491                     
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี. สินดาํเนินงาน 134,840              85,790                35,589                9,072                  

การเปลี0ยนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ0มขึ.น)ลดลง
ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื0น 29,811                (45,127)              115,160              1,799                  
สินคา้คงเหลือ 4,370                  61,266                (59,763)              4,801                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น 1,511                  20,661                5,828                  (6,006)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น (6,286)                (5,256)                22                       2,567                  

การเปลี0ยนแปลงในหนี. สินดาํเนินงานเพิ0มขึ.น(ลดลง)
เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื0น 57,718                (54,369)              63,576                (57,823)              
หนี. สินหมุนเวียนอื0น 28,949                (10,955)              (2,037)                (5,973)                
จ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน (207)                   (828)                   -                     (513)                   
หนี. สินไม่หมุนเวียนอื0น 15                       (365)                   20                       (8)                       

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 250,721              50,817                158,395              (52,083)              

บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2562 2561 2562 2561

บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ1นสุดวันที- 30 มิถุนายน 2562

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับดอกเบี.ย 10,140                637                     29,543                15,191                
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ -                     49                       -                     -                     
จ่ายภาษีเงินได้ (16,647)              (11,373)              (884)                   (2,055)                

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 244,214              40,130                187,054              (38,947)              
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นแก่กิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั(เพิ0มขึ.น)ลดลง -                     -                     (131,113)            42,200                
ซื.ออุปกรณ์ (36,526)              (30,639)              (260)                   (1,042)                
จาํหน่ายที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,100                  63,042                2,079                  60,935                
ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     (3,600)                -                     (3,600)                

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (34,426)              28,803                (129,294)            98,493                
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงินลดลง (1,972)                (37,523)              (5,820)                (40,300)              
รับเงินกูย้มืระยะสั.นจากบุคคลหรือกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั 2,000                  30,000                2,000                  32,500                
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั.นจากบุคคลหรือกิจการที0เกี0ยวขอ้งกนั (21,500)              (14,000)              (21,500)              (14,400)              
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลบัคืน -                     99,980                -                     -                     
จ่ายชาํระหนี. สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (132,750)            (106,867)            (438)                   (3,204)                
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,424)                (28,944)              (2,424)                (27,444)              
ตน้ทุนทางการเงิน (40,036)              (24,337)              (17,975)              (6,803)                

   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (196,682)            (81,691)              (46,157)              (59,651)              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ-มขึ1น(ลดลง)สุทธิ 13,106                (12,758)              11,603                (105)                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 2,138                  21,400                362                     5,361                  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 15,244                8,642                  11,965                5,255                  

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี.         10
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บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทั%วไป 

บริษัท ชูไก จาํกดั (มหาชน) “บริษัท” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที#จดัตั$งขึ$นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เมื#อวนัที# 26 พฤษภาคม 2540 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื#อวนัที# 8 มิถุนายน 2548 เพื#อประกอบ
ธุรกิจหลกัเกี#ยวกบัการจาํหน่าย บริการซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง 

เมื#อวนัที# 29 มกราคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ” ต่อมาเมื#อ
วนัที# 7 สิงหาคม 2557 บริษทัไดย้า้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขา้ซื$อขายใน “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

เมื#อวนัที# 6 สิงหาคม 2561 บริษทัจดทะเบียนเปลี#ยนแปลงที#ตั$งสาํนักงานจากเดิมเลขที# 42/62 หมู่ที# 14 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นเลขที# 44/88 หมู่ที# 1 ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี$ จดัทาํขึ$นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 34 (ปรับปรุง 2561) เรื#อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
เพื#อให้ขอ้มูลเพิ#มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ$นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 โดยเน้นการให้ขอ้มูลที#เป็นปัจจุบนัเกี#ยวกบักิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื#อไม่ใหข้อ้มูลที#นาํเสนอซํ$ าซ้อนกบัขอ้มูลที#ไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั$น งบการเงินระหว่างกาลนี$
ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ#งการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั$น เพื#อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที#ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ$นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ# งมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หนี$ สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที#เกิดขึ$น
จริงอาจแตกต่างจากที#ประมาณการไว ้

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ# งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ$นสุด
วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 
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เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลได้จัดทําขึ$ นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ$นสุดวนัที#  31 ธันวาคม 2561 และ
ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี$  

จดัตั$งขึ$น 31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2562 2561 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี#ลิฟท ์จาํกดั ไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

สัดส่วนเงินลงทุน

30 มิถุนายน

 

รายการบญัชีระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยที#เป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลจดัทาํขึ$นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีที#เหมือนกนั
หรือที#คลา้ยคลึงกนั 

การเปลี%ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที%ออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที%ออกและปรับปรุงใหม่ที%เริ%มมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด 2562 กลุ่มบริษทัได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#ปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวน
หลายฉบบั ซึ# งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ$นเพื#อให้มีเนื$ อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี#ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถอืปฏิบติันี$ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ#งไดมี้การเปลี#ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปได้
ดงันี$  
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มยาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที% 89 เรื%อง รายได้จากสัญญาที%ทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที#เกี#ยวขอ้ง ต่อไปนี$  

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื%อง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปลี#ยนเกี#ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี$ กบัสัญญาที#ทาํกบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญาที#อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื#น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี$ ไดก้าํหนด 5 ขั$นตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้#
เกิดขึ$นจากสัญญาที#ทาํกบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที#สะทอ้นถึงสิ#งตอบแทนที#กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บจากการแลกเปลี#ยนสินคา้หรือบริการที#ให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและ
เหตุการณ์ที#เกี#ยวขอ้งทั$งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั$นตอน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี$ ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที%ออกใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ#งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลา
บญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปลี#ยนแปลงหลกัการ
สาํคญั ซึ#งสามารถสรุปไดด้งันี$   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื%องมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื#องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื%อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 32 การแสดงรายการเครื#องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื#องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 9 เครื#องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 16 การป้องกนัความเสี#ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 19 การชาํระหนี$ สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี#ยวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื#องมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื#องมือทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกัการเกี#ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื#องมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ$น และหลกัการเกี#ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี#ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื# องมือทางการเงิน และเมื#อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี$ มีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที#มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิก 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดที#เริ#มใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที% 16 เรื%อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 17 เรื#อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี
ที#เกี#ยวขอ้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี$ ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี$ สินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการที#มีระยะเวลาในการเช่า
มากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั$นมีมูลค่าตํ#า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี#ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที# 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 17 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดที#เริ#มใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที%สําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี$ จดัทาํขึ$นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที#ใชใ้นงบการเงินสําหรับปีสิ$นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีเรื#องการรับรู้รายไดเ้นื#องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที# 15 เรื#อง รายไดจ้ากสัญญาที#ทาํกบัลูกคา้ มาถือปฏิบติั (ดูหมายเหตุ 2) 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)ส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี#ย
ถ่วงนํ$าหนกัที#ออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างงวดบวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ$ าหนกัที#บริษทัอาจตอ้งออกเพื#อแปลงสภาพ
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั$งสิ$นให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บสิ#งตอบแทนใด ๆ ทั$งสิ$น และสมมติว่าผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะ
ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัเมื#อราคาตามสิทธิตํ#ากว่าราคาตลาดถวัเฉลี#ยของหุน้สามญั  

บริษทัไม่ไดค้าํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 เนื#องจากราคา
ตลาดถวัเฉลี#ยในระหว่างงวดของหุน้สามญัตํ#ากว่าราคาตามสิทธิ 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที#มีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกกลุม่บริษทัควบคุม
ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจากนี$ บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที#มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ# งทาํ
ให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัที#มีอาํนาจในการวางแผน
และควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที#สําคญักบับุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื#อนไข
ทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาที#ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเหล่านั$น ซึ# งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี$  
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รายการบญัชีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงันี$  

2562 2561 2562 2561
บริษัทย่อย

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     26,484               13,266               
ดอกเบี$ยรับ -                     -                     24,336               24,006               
รายไดอ้ื#น -                     -                     14,745               14,274               
ซื$อสินคา้ -                     -                     52,500               70,920               
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     2,012                 1,889                 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -                     -                     415                    423                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     131                    379                    
ดอกเบี$ยจ่าย -                     -                     223                    217                    

บริษัทที%เกี%ยวข้องกัน
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4,352                 114                    8                        67                      
รายไดอ้ื#น -                     190                    -                     -                     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,812                 67                      -                     -                     

ค่าเช่าที#ดินและสิ#งปลูกสร้าง 1,600                 -                     1,600                 -                     

บุคคลที%เกี%ยวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าเช่าที#ดินและสิ#งปลูกสร้าง 2,400                 7,200                 800                    2,400                 

ดอกเบี$ยจ่าย 1,335                 378                    1,335                 378                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าตอบแทนที%จ่ายให้ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนที#จ่ายให้ผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถนุายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั$น 19,183               24,730               19,142               24,674               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (กลบัรายการ) (2,523)                748                    (2,523)                748                    

รวม 16,660               25,478               16,619               25,422               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี$  

2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

ดอกเบี$ยคา้งรับ -                     -                     3,141                  2,257                  

เงินมดัจาํรับ -                     -                     96                       96                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

ดอกเบี$ยคา้งรับ -                     -                     5,816                  5,616                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี#ลิฟท ์จาํกดั

ดอกเบี$ยคา้งจ่าย -                     -                     214                     150                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

ดอกเบี$ยคา้งรับ -                     -                     9,960                  4,560                  

เจา้หนี$อื#น -                     -                     2,310                  -                     

เงินมดัจาํรับ -                     -                     1,075                  1,075                  

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

บริษัทที%เกี%ยวข้องกัน

บริษทั 20 อ๊อกชั#น จาํกดั

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 400                     -                     400                     -                     

บุคคลที%เกี%ยวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,152                  1,152                  -                     -                     

ดอกเบี$ยคา้งจ่าย 190                     1,868                  190                     1,868                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนี#การค้ากจิการที%เกี%ยวข้องกัน 

ลูกหนี$การคา้กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                     -                     4,154                 3,794                 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                     -                     44,168               31,501               

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี#ลิฟท ์จาํกดั -                     -                     221                    -                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                     -                     30,526               149,356             

บริษทั เครน แดง จาํกดั 4,341                 23                      4                        -                     

บริษทั 20 อ๊อกชั#น จาํกดั 5                        -                     -                     -                     

รวม 4,346                 23                      79,073               184,651             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

เจ้าหนี#การค้ากิจการที%เกี%ยวข้องกัน 

เจา้หนี$การคา้กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                     -                     553                    146                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                     -                     2,240                 900                    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                     -                     20,887               6,193                 

บริษทั เครน แดง จาํกดั 2,157                 788                    -                     -                     

รวม 2,157                 788                    23,680               7,239                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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เงินให้กู้ยืมระยะสั#นแก่กิจการที%เกี%ยวข้องกัน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั$นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 101,296                101,821                

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 274,543                252,057                

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 448,452                339,300                

รวม 824,291                693,178                

หัก ค่าเผื#อหนี$สงสัยจะสูญ (75,286)                (56,895)                

เงินใหกู้ย้มืระยะสั$นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั - สุทธิ 749,005                636,283                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั$นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส 
จาํกดั โดยออกตั]วสัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 1 ปี อา้งอิงอตัราดอกเบี$ยที#เรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั$นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 

การเปลี#ยนแปลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั$นแก่กิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั สาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงันี$  

2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัที# 1 มกราคม 693,178                675,700                

บวก เงินใหกู้ย้มื 258,240                126,800                

หัก รับชาํระ (127,127)              (169,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 30 มิถุนายน 824,291                633,500                

หนี$สงสัยจะสูญ 18,391                  9,895                    

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินกู้ยืมระยะสั#นจากบุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวข้องกัน 

เงินกูย้มืระยะสั$นจากบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี#ลิฟท ์จาํกดั -                     -                     36,050               36,050               

บุคคลที#เกี#ยวขอ้งกนั 34,500               54,000               34,500               54,000               

รวม 34,500               54,000               70,550               90,050               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั$นจาก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี#ลิฟท ์จาํกดั โดยการออกตั]วสัญญาใชเ้งินอายไุม่เกิน 1 ปี อา้งอิงอตัราดอกเบี$ย
เงินฝากประจาํธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั$นจาก บุคคลที#เกี#ยวขอ้งกนั โดยการออกตั]วสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื#อทวงถาม อา้งอิงอตัราดอกเบี$ยที#
เรียกเกบ็จากลูกคา้รายใหญ่ชั$นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลกัประกนั 

การเปลี#ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั$นจากบุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 และ 
2561 มีดงันี$  

2562 2561 2562 2561

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

บวก เงินกูย้มื 2,000                 30,000               2,000                 32,500               

หัก จ่ายชาํระ (21,500)              (14,000)              (21,500)              (14,400)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 30 มิถุนายน 34,500               30,000               70,550               66,050               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

การคํ#าประกันหนี#สินระหว่างกัน 

ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 กลุ่มบริษทัมีการคํ$าประกนัหนี$ สินระหว่างกนั ดงันี$  

บริษัท 

บริษทัไดค้ ํ$าประกนัวงเงินสินเชื#อระยะสั$นของบริษทัย่อย จาํนวนเงิน 150.92 ลา้นบาท  

บริษทัไดค้ ํ$าประกนัหนี$ สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 617.22 ลา้นบาท 
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บริษัทที%เกี%ยวข้องกัน 

บริษัท เดอะ ฟาร์มแลนด์ 2 จาํกดั ไดจ้ดจาํนองที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้างที#มีอยู่แลว้และที#จะมีขึ$นในภายหน้า เพื#อใช้เป็นหลกัประกัน 
เงินกูย้มืระยะสั$นของบริษทั (ดูหมายเหตุ 14) 

บุคคลที%เกี%ยวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลที#เกี#ยวขอ้งกนัไดค้ ํ$าประกนัหนี$ สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 36.74 ลา้นบาท 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ชื#อ ประเทศ/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี#ลิฟท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย

บริษทั เครน แดง จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั 20 อ๊อกชั#น จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด ์2 จาํกดั ไทย ผูถ้ือหุน้คนเดียวกนั

บุคคลที#เกี#ยวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

มูลค่าการซื$อ - ขาย เครื#องจกัรและอุปกรณ์ และสินคา้ ราคาที#ตกลงร่วมกนั

รายไดแ้ละตน้ทุนการใหบ้ริการ ราคาที#ตกลงร่วมกนั

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาที#ตกลงร่วมกนั

ค่าเช่าที#ดินและสิ#งปลูกสร้าง ราคาที#ตกลงกนัตามสัญญา

ดอกเบี$ยรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบี$ยของธนาคารพาณิชย์

การคํ$าประกนัหนี$ สินระหว่างกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํ$าประกนั
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5. ลูกหนี#การค้าและลูกหนี#อื%น 

ลูกหนี$การคา้และลูกหนี$ อื#น ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

ลูกหนี$การคา้ 250,355               231,571               125,125               240,281               

หัก ค่าเผื#อหนี$สงสัยจะสูญ (51,565)               (51,869)               (6,847)                 (7,452)                 

ลูกหนี$การคา้ - สุทธิ 198,790               179,702               118,278               232,829               

ลูกหนี$อื#น

รายไดค้า้งรับ 99,345                 149,500               18,916                 12,433                 

เงินทดรองจ่าย 624                      554                      369                      293                      

อื#น ๆ 4,684                   10,483                 2,447                   8,424                   

รวม 104,653               160,537               21,732                 21,150                 

หัก ค่าเผื#อหนี$สงสัยจะสูญ (1,343)                 (1,282)                 (713)                    (731)                    

ลูกหนี$อื#น - สุทธิ 103,310               159,255               21,019                 20,419                 

ลูกหนี$การคา้และลูกหนี$ อื#น - สุทธิ 302,100               338,957               139,297               253,248               

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562

กลบัรายการหนี$สงสัยจะสูญ (243)                               (623)                               

พนับาท
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ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหนี$ การคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนที#คา้งชาํระได้
ดงันี$  

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี#การค้า - กิจการอื%น

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 83,071                 50,048                 10,567                 11,897                 

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 78,511                 60,084                 20,540                 6,751                   

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 12,327                 27,532                 3,235                   3,177                   

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 10,453                 30,003                 2,053                   24,238                 

มากกว่า 12 เดือน 61,647                 63,881                 9,657                   9,567                   

รวม 246,009               231,548               46,052                 55,630                 

ลูกหนี#การค้า - กิจการที%เกี%ยวข้องกัน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,282                   -                      14,982                 6,475                   

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 3,059                   23                       16,957                 78,044                 

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 5                         -                      15,354                 90,572                 

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      30,341                 9,129                   

มากกว่า 12 เดือน -                      -                      1,439                   431                      

รวม 4,346                   23                       79,073                 184,651               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

รถเครน 51,843                  57,635                  51,843                  58,825                  

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

รถขดุ/รถตกั 23,895                  57,532                  23,895                  57,532                  

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,318                  16,633                  16,318                  16,733                  

งานระหว่างทาํและสินคา้ระหว่างทาง 29,172                  1,981                    29,172                  1,981                    

รวม 142,308                154,861                142,308                156,151                

หัก ค่าเผื#อมูลค่าสินคา้ลดลง (17,148)                (14,560)                (17,148)                (14,560)                

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 125,160                140,301                125,160                141,591                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 2,588                              2,588                              

พนับาท
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

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

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100% 100% 150,000         150,000         149,999         149,999         -                -                149,999         149,999         

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี#ลิฟท ์จาํกดั 100% 100% 25,000           25,000           25,000           25,000           -                -                25,000           25,000           

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 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         

ราคาทุนทุนชาํระแลว้สัดส่วนเงินลงทุน ค่าเผื#อการดอ้ยค่า สุทธิ

พนับาท

 บริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีสุทธิในงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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8. ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

การเปลี#ยนแปลงของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งันี$  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที# 1 มกราคม 2562 2,091,346                        517,658                           

ซื$อ / โอนเขา้ 123,787                           82,300                             

จาํหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (75,208)                            (9,769)                              

ค่าเสื#อมราคา (161,344)                          (19,824)                            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (109)                                 (109)                                 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 1,978,472                        570,256                           

พนับาท

 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื%น 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื#น ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที#จ่าย 108,684                   92,175                     17,998                     17,114                     

เงินค ํ$าประกนัผลงาน 34,041                     25,422                     -                          -                          

อื#น ๆ 3,744                       6,077                       3,491                       3,514                       

รวม 146,469                   123,674                   21,489                     20,628                     

หัก คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (2,750)                     (2,750)                     (2,750)                     (2,750)                     

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื#น - สุทธิ 143,719                   120,924                   18,739                     17,878                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั#นจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั$นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

เงินเบกิเกนิบญัชี 18,804                     34,406                     -                          19,449                     

ต ั ]วสญัญาใชเ้งิน 15,000                     15,000                     15,000                     15,000                     

ทรสัตรี์ซที 53,367                     49,737                     53,367                     49,738                     

รวม 87,171                     99,143                     68,367                     84,187                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

11. เจ้าหนี#การค้าและเจ้าหนี#อื%น 

เจา้หนี$การคา้และเจา้หนี$ อื#น ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี$ การคา้ 429,139                   381,183                   342,329                   290,998                   

เจ้าหนี$ อื#น

        คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 45,096                     52,061                     7,468                       17,015                     

        เจ้าหนี$ จากการซื$อทรพัย์สิน 2,190                       7,470                       467                          467                          

        อื#น ๆ 458                          1,016                       2,358                       631                          

รวม 47,744                     60,547                     10,293                     18,113                     

รวมท ั$งหมด 476,883                   441,730                   352,622                   309,111                   

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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12. หนี#สินผิดนัดชําระ 

หนี$ สินผดินดัชาํระ ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

เจา้หนี$ เงินกูย้มืรายที# 1

เงินตน้ 75,911                             65,911                             

ดอกเบี$ยคา้งจ่าย 8,600                               3,572                               

รวม 84,511                             69,483                             

เจา้หนี$ เงินกูย้มืรายที# 2

เงินตน้ 180,000                           -                                   

ดอกเบี$ยคา้งจ่าย 2,478                               -                                   

รวม 182,478                           -                                   

รวมทั$งหมด 266,989                           69,483                             

พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เจ้าหนี#เงนิกู้ยืมรายที% 1 

ในปี 2561 บริษ ัทผิดนัดไม่ชาํระหนี$ ตามขอ้ตกลงที#กาํหนดไวใ้นสัญญากับธนาคารแห่งหนึ# ง ต่อมา วนัที# 31 พฤษภาคม 2562 
ธนาคารดงักล่าวยื#นคาํฟ้องต่อศาล เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระหนี$ ดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 21) 

เจ้าหนี#เงนิกู้ยืมรายที% 2 

ในงวด 2562 บริษ ัทผิดนัดไม่ชาํระหนี$ ตามตั]วแลกเงินที#ออกให้กับบริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหนึ# ง จาํนวนเงิน 180 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบี$ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั]วแลกเงินดงักล่าวครบกาํหนดชาํระเมื#อวนัที# 25 เมษายน 2562 (ดูหมายเหตุ 14) 
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13. หนี#สินส่วนที%ถงึกําหนดชําระภายในหนึ%งปี 

หนี$ สินส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 15 4,396                 4,848                 4,396                4,848                

หนี$ สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 16 249,863             260,122             690                   833                   

รวม 254,259             264,970             5,086                5,681                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

14. เงินกู้ยืมระยะสั#นอื%น 

เงินกูย้มืระยะสั$นอื#น ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

เงินตน้ -                                   180,000                           

หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย -                                   (308)                                 

สุทธิ -                                   179,692                           

พนับาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั$นโดยการออกตั]วแลกเงิน ให้กบับริษทัหลกัทรัพย ์ซึ# งตั]วแลกเงินฉบบัล่าสุด รวมจาํนวนเงิน 180 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบี$ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมจาํนวนเงิน 1.11 ลา้นบาท กาํหนดชาํระเมื#อวนัที# 25 เมษายน 2562 ปัจจุบนับริษทั
ยงัไม่จ่ายชาํระตั]วแลกเงิน ดงันั$น บริษทัจึงจดัประเภทเงินตน้พร้อมดอกเบี$ยคา้งจ่ายเป็นหนี$ สินผดินดัชาํระ (ดูหมายเหตุ 12) 

บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด ์2 จาํกดั (บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั) ไดจ้ดจาํนองที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้างที#มีอยู่แลว้และที#จะมีขึ$นในภายหน้า 
เพื#อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะสั$นดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 4) 
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15. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6,236                   8,660                   6,236                   8,660                   

หัก ส่วนที#ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ#งปี (4,396)                  (4,848)                  (4,396)                  (4,848)                  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,840                   3,812                   1,840                   3,812                   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

การเปลี#ยนแปลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถนุายน 2562 และ 2561 มีดงันี$  

2562 2561 2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัที# 1 มกราคม 8,660                   106,798               8,660                   105,048               

หัก จ่ายชาํระ (2,424)                  (28,944)                (2,424)                  (27,444)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 30 มิถุนายน 6,236                   77,854                 6,236                   77,604                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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16. หนี#สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

หนี$ สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที# 30 มิถุนายน 2562 และวนัที# 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี$ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั$นตํ#า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี$ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั$นตํ#า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี$ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั$นตํ#า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี$ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั$นตํ#า

สัญญาเช่าการเงิน

1 214,927               18,404                 233,331                  690                      92                        782                      224,558               22,192                 246,750                  833                      115                      948                      

2 - 5 311,118               10,853                 321,971                  950                      68                        1,018                   423,733               19,014                 442,747                  1,245                   108                      1,353                   

526,045               29,257                 555,302                  1,640                   160                      1,800                   648,291               41,206                 689,497                  2,078                   223                      2,301                   

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 34,936                 4,607                   39,543                    -                       -                       -                       35,564                 5,083                   40,647                    -                       -                       -                       

2 - 5 64,626                 3,532                   68,158                    -                       -                       -                       71,892                 5,059                   76,951                    -                       -                       -                       

99,562                 8,139                   107,701                  -                       -                       -                       107,456               10,142                 117,598                  -                       -                       -                       

รวม

1 249,863               23,011                 272,874                  690                      92                        782                      260,122               27,275                 287,397                  833                      115                      948                      

2 - 5 375,744               14,385                 390,129                  950                      68                        1,018                   495,625               24,073                 519,698                  1,245                   108                      1,353                   

625,607               37,396                 663,003                  1,640                   160                      1,800                   755,747               51,348                 807,095                  2,078                   223                      2,301                   

2561

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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17. สํารองตามกฎหมาย 

ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เมื#อวนัที# 25 เมษายน 2562 อนุมติัให้จดัสรรสํารองกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย
จาํนวนเงิน 0.45 ลา้นบาท 

18. ภาษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ดว้ยประมาณการที#ดี
ที#สุด โดยอตัราที#ใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลี#ยถ่วงนํ$ าหนกัทั$งปีที#คาดว่าจะเกิดขึ$นของรอบปีบญัชีนั$น กลุ่มบริษทั
อาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษีเงิน
ไดป้ระจาํปีเปลี#ยนแปลงไป 

รายไดภ้าษีเงินไดที้#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ดงันี$  

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั (5)                       (80)                     -                     -                     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี#ยนแปลงผลแตกต่างชั#วคราว 1,227                 7,780                 2,532                 1,327                 

รายไดภ้าษีเงินได้ 1,222                 7,700                 2,532                 1,327                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

ภาษีเงินไดที้#รับรู้ในกาํไรเบด็เสร็จอื#นสาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 ดงันี$  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการหนี$ สิน (740)                                 (620)                                 

พนับาท
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19. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง ดงันั$น 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวโดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการสาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 213,889                  185,380                  180,626                  185,507                  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 375,449                  281,515                  32,449                    25,859                    

รวม 589,338                  466,895                  213,075                  211,366                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

ขอ้มูลเกี#ยวกบัลูกคา้รายใหญ ่

สาํหรับงวดหกเดือนสิ$นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงิน 210.82 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม ซึ# งมาจากส่วนงานการขายและการให้บริการ (งวด 2561: 1 ราย จาํนวนเงิน 79 ลา้นบาท มาจากส่วนงานการ
ใหบ้ริการ) 

20. ภาระผูกพนัและหนี#สินที%อาจเกิดขึ#น 

ณ วนัที# 30 มิถนุายน 2562 กลุม่บริษทัมีภาระผกูพนัและหนี$ สินที#อาจเกิดขึ$น ดงันี$   

บริษัท 

20.1 ภาระผกูพนัที#ตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปนี$  

20.1.1 สญัญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ จาํนวนเงิน 0.43 ลา้นบาท 

20.1.2 สญัญาเช่าที#ดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ จาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท 

20.1.3 สญัญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงานและค่าบริการอื#น จาํนวนเงิน 4.03 ลา้นบาท 

20.1.4 สญัญาซื$อเครื#องจกัรและอุปกรณ์ จาํนวนเงิน 3.08 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

20.2 หนี$ สินที#อาจเกิดขึ$นจากการคํ$าประกันหนี$ สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัย่อยและการคํ$าประกันวงเงินการให้
ธนาคารออกหนงัสือคํ$าประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุ 4) 
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บริษัทย่อย 

20.3 ภาระผกูพนัที#ตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปนี$  

20.3.1 สญัญาวา่จา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ จาํนวนเงิน 0.57 ลา้นบาท 

20.3.2 สญัญาเช่าที#ดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ จาํนวนเงิน 0.91 ลา้นบาท 

20.3.3 สญัญาวา่จา้งบริการอื#น จาํนวนเงิน 2.20 ลา้นบาท 

20.4 หนงัสือคํ$าประกนัที#ออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 101.31 ลา้นบาท 

20.5 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี#ลิฟท ์จาํกดัถูกเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์รียกชาํระค่าเช่าที#ดินจาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน
13.60 ลา้นบาท 

21. คดคีวามฟ้องร้อง 

เมื#อวนัที# 31 พฤษภาคม 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หาผิดสัญญากูเ้บิกเงินเกินบญัชี สัญญากู ้และสัญญาจาํนอง จาํนวนทุนทรัพย ์
จาํนวนเงิน 83.08 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี$ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของตน้เงิน จาํนวนเงิน 75.96 ลา้นบาท นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป
จนกว่าจะชาํระเสร็จสิ$น ปัจจุบนัคดีความดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลชั$นตน้ (ดูหมายเหตุ 12) อย่างไรก็ตาม บริษทัอยู่
ระหว่างการเจรจากบัธนาคารเพื#อขอจ่ายชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี$ยคา้งชาํระทั$งหมด โดยเมื#อวนัที# 8 สิงหาคม 2562 ธนาคารได้
แจง้ภาระหนี$ ที#ตอ้งชาํระคืน รวมจาํนวนเงิน 78.50 ลา้นบาท 

22. การจดัประเภทรายการใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2561 เพื#อให้สอดคลอ้งกบัการแสดง
รายการในงบการเงินงวดปัจจุบนัดงันี$  

ตามที#รายงาน จดัประเภท ตามที#จดัประเภท
ไวเ้ดิม รายการใหม่ รายการใหม่

ลูกหนี$การคา้และลูกหนี$ อื#น 344,521                  (5,564)                     338,957                  

ลูกหนี$การคา้ไม่หมุนเวียน -                         5,564                      5,564                      

งบการเงินรวม
พนับาท

ตามที#รายงาน จดัประเภท ตามที#จดัประเภท
ไวเ้ดิม รายการใหม่ รายการใหม่

ลูกหนี$การคา้และลูกหนี$ อื#น 258,812                  (5,564)                     253,248                  

ลูกหนี$การคา้ไม่หมุนเวียน -                         5,564                      5,564                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท
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23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื#อวนัที# 8 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัดงัต่อไปนี$  

- อนุมติัให้บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัย่อย) เขา้ทาํสัญญาสินเชื#อกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ# ง วงเงิน 90 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย วงเงินกู้เบิกเกินบญัชี จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาทและวงเงินหนงัสือคํ$าประกนั จาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท โดยบริษทั 
เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั (บริษทัที#เกี#ยวขอ้งกนั) จดจาํนองที#ดินเป็นหลกัประกนัสินเชื#อดงักล่าว 

- อนุมติัให้กลุ่มบริษทัเปลี#ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของเครื#องจกัรประเภทรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์และ รถขดุ/รถตกั 
ตั$งแต่วนัที# 1 กรกฎาคม 2562 เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านในปัจจุบนั 

24. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนี$ ไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื#อวนัที# 14 สิงหาคม 2562 


