
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหว่างกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
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บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

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

บริษทัมีส ำนกังำนจดทะเบียนท่ีตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 44/88 หมูท่ี่ 1 ต ำบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล เพื่อให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และ
สถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำน
ควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้น เพื่อควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร
และขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยำ่งมีนยัส ำคญัในกำรถือปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ 

  



  12 

อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบั
มูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ
ประกอบดว้ยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

จดัตั้งข้ึน 31 ธนัวาคม
บริษทัยอ่ย ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2563 2562 2562

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%

สดัส่วนเงินลงทุน
31 มีนาคม

 

รำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงใหม่และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็
ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำง
กำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตำมสัญญำและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี  

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้  

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวด ปี 2563 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน

31 ธนัวาคม 2562 ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 274,939                          (6,475)                             268,464                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16,239                            254                                 16,493                            

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 51,824                            (1,041)                             50,783                            

ส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรสะสม 37,412                            (5,180)                             32,232                            

พนับาท
งบการเงินรวม

 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน

31 ธนัวาคม 2562 ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 249,698                          (5,206)                             244,492                          

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23,597                            (1,041)                             22,556                            

ส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรสะสม 107,417                          (4,165)                             103,252                          

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส่งผล
ให้มีค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพ่ิมขึ้น ดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนีก้ารค้า
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 42,382                             4,855                               

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,475                               5,206                               

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 48,857                             10,061                             

พนับาท

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำ
มำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
หรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือ
ปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

31 ธนัวาคม 2562 ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรัพย์
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                                  97,127                            97,127                            

พนับาท
งบการเงินรวม
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ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

31 ธนัวาคม 2562 ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ
หนีสิ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 262,810                          14,296                            277,106                          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 252,997                          82,831                            335,828                          

พนับาท
งบการเงินรวม

 

ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

31 ธนัวาคม 2562 ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรัพย์
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                                  24,835                            24,835                            

หนีสิ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 545                                 3,590                              4,135                              

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 701                                 21,245                            21,946                            

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ย
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน 
กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 16,689                           3,998                             

บวก สิทธิท่ีจะขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 102,864                         26,652                           

หัก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (22,426)                         (5,815)                           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 97,127                           24,835                           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 515,807                         1,246                             

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 612,934                         26,081                           

ประกอบดว้ย
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 277,106                         4,135                             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 335,828                         21,946                           

รวม 612,934                         26,081                           

พนับาท

 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 97,127                           24,835                           

รวม 97,127                           24,835                           

พนับาท

 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนใน  

วิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำ
งบกำรเงินของบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยใช้
วิธีกำรอยำ่งง่ำย 

- เลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำ (ถำ้มี) มำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำโดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละ
ดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึกผลต่ำงท่ีเกิดขึ้นในก ำไร
หรือขำดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น ำข้อมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็นข้อมูลในกำรประมำณกำรควำมเพียงพอของของก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพื่อใชใ้นกำรทบทวนมูลค่ำของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพย ์

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่มำถือปฏิบติัดงัน้ี 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนั
ในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำร
อยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ

สัญญำเช่ำ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุด
อำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอำยุ
กำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ คิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำ
ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือ
ประเมินสัญญำเช่ำใหม่ 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

4. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรบญัชีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

บริษทัย่อย
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ -                      -                      22,743                10,399                

ดอกเบ้ียรับ -                      -                      13,007                12,982                

รายไดอ่ื้น -                      -                      7,573                  7,173                  

ซ้ือสินคา้ -                      -                      -                      43,480                

ตน้ทุนขายและการให้บริการ -                      -                      663                     978                     

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -                      -                      101                     319                     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                      -                      32                       14                       

ดอกเบ้ียจ่าย -                      -                      105                     111                     

บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 103                     288                     13                       5                         

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 831                     966                     -                      -                      

ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง -                      400                     -                      400                     

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2563 2562 2563 2562

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง -                      2,400                  -                      800                     

ดอกเบ้ียจ่าย 185                     788                     185                     788                     

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,730                  10,639                7,738                  10,628                

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 278                     384                     278                     384                     

รวม 8,008                  11,023                8,016                  11,012                

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีก้ารค้า
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                      -                      4,574                  4,244                  

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                      -                      73,903                61,528                

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                      -                      171                     317                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                      -                      78,446                60,942                

บริษทั เครน แดง จ ากดั 110                     1,450                  14                       74                       

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั 5                         5                         -                      -                      

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั 79                       79                       79                       79                       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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2563 2562 2563 2562

ลูกหนีอ่ื้น
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                      -                      2,837                  3,107                  

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                      -                      1,079                  6,566                  

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                      -                      15,244                10,479                

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุ 8) -                      -                      274,992              274,992              

เจ้าหนีก้ารค้า
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                      -                      9,000                  -                      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                      -                      14,633                46,468                

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                      -                      7,200                  -                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                      -                      12,052                4,250                  

บริษทั เครน แดง จ ากดั 889                     1,304                  -                      -                      

เจ้าหนีอ่ื้น
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                      -                      255                     150                     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั -                      1,202                  -                      -                      

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16                       43                       16                       43                       

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั 66,065                -                      -                      -                      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                      -                      96                       96                       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 112,080                112,009                

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 152,498                263,123                

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 444,507                410,583                

รวม 709,085                785,715                

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                        (85,774)                 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (80,681)                 -                        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 628,404                699,941                

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 

บริษทัมีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส 
จ ำกดั โดยออกตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุไม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 785,715                693,178                

บวก เงินให้กูย้มื 48,624                  133,765                

หัก รับช าระ (125,254)               (40,200)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 709,085                786,743                

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 85,774                                      

หัก กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (5,093)                                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 80,681                                      
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เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562

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

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,600                16,259                14,600                16,259                

รวม 14,600                16,259                50,650                52,309                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

บริษทัมีเงินกูยื้มระยะส้ันจำก บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ำกดั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุไม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย
เงินฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

บริษทัมีเงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียก
เก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลกัประกนั 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,259                54,000                52,309                90,050                

บวก เงินกูย้มื 10,000                -                      10,000                -                      

หัก จ่ายช าระ (11,659)               (6,000)                 (11,659)               (6,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 14,600                48,000                50,650                84,050                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

 

สัญญำเช่ำท่ีส ำคัญ 

บริษทัย่อยเขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก ำหนดจ่ำยช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน เดือนละจ ำนวนเงิน 
1.20 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 

กำรค ำ้ประกันหนีสิ้นระหว่ำงกัน 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบำงส่วนของบริษทัย่อย 
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บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจำก
สถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ ำกดั ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงิน
กูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะ ฟำร์มแลนด์ 2 จ ำกัด ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เพื่อใช้เป็นหลกัประกัน 

เงินกูย้ืมระยะส้ันอื่นของบริษทั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบำงส่วนของบริษทัยอ่ย 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

 

หลักเกณฑ์ในกำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

นโยบายการก าหนดราคา
มลูค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
รายไดแ้ละตน้ทุนการให้บริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา
ดอกเบ้ียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
การค ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ไมคิ่ดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีการคา้ 267,196               269,214               262,349               220,315               

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                       (42,382)                -                       (4,856)                  

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (52,489)                -                       (12,033)                -                       

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 214,707               226,832               250,316               215,459               

ลูกหน้ีจากการขายผ่อนช าระท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 12,512                 10,495                 12,512                 10,495                 

ลูกหน้ีอ่ืน
ดอกเบ้ียคา้งรับ -                       80                        19,160                 20,232                 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,445                   5,705                   1,136                   861                      

เงินทดรองจ่าย 770                      908                      454                      464                      

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 10,615                 8,658                   1,565                   1,940                   

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 22,067                 20,374                 343                      338                      

อ่ืน ๆ 2,576                   3,455                   609                      647                      

รวม 41,473                 39,180                 23,267                 24,482                 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                       (1,568)                  -                       (738)                     

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,568)                  -                       (738)                     -                       

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 39,905                 37,612                 22,529                 23,744                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 267,124               274,939               285,357               249,698               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 43,950                             5,594                               

ปรับปรุงตามมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน (ดูหมายเหตุ 2) 6,475                               5,206                               

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 50,425                             10,800                             

บวก ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,632                               1,971                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 54,057                             12,771                             

พนับาท

 

กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 72,329                 81,215                 38,806                 335                      

เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 84,276                 116,134               2,351                   80,682                 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 56,902                 9,015                   54,768                 2,953                   

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 7,557                   10,977                 1,795                   1,329                   

มากกวา่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน 2,685                   7,649                   519                      1,335                   

มากกวา่ 12 เดือน 43,253                 42,690                 6,924                   6,497                   

รวม 267,002               267,680               105,163               93,131                 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8                           -                       10,568                 10,116                 

เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 102                      74                        31,946                 31,525                 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -                       79                        31,284                 24,199                 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 79                        1,258                   24,099                 21,432                 

มากกวา่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน -                       5                           21,432                 15,353                 

มากกวา่ 12 เดือน 5                           118                      37,857                 24,559                 

รวม 194                      1,534                   157,186               127,184               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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6. สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เกิดจำกสัญญำ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน
รายไดค้า้งรับ 181,898              152,015              -                      -                      

เงินค ้าประกนั 14,614                26,874                -                      -                      

รวม 196,512              178,889              -                      -                      

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวยีน
เงินค ้าประกนั 30,156                26,582                -                      -                      

หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน
เงินมดัจ ารับ/เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้(1)

29,725                28,727                2,992                  2,546                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

 

(1)เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ จ ำนวนเงิน 6 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม มีภำระดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี 
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7. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย

2563 2562 2563 2562

รถเครน 37,041                37,041                37,041                37,041                

รถฟอร์คลิฟท์ 10,540                10,540                10,540                10,540                

รถขุด/รถตกั 12,955                19,433                12,955                19,433                

อะไหล่และอุปกรณ์ 15,951                15,708                15,951                15,707                

วสัดุก่อสร้าง 13,775                10,783                -                      -                      

งานระหวา่งท าและสินคา้ระหวา่งทาง 14,119                4,753                  14,118                4,753                  

รวม 104,381              98,258                90,605                87,474                

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (15,553)               (14,429)               (15,496)               (14,372)               

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 88,828                83,829                75,109                73,102                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563

ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้ 1,124                               1,124                               

พนับาท
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

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         

ราคาทุนทุนช าระแลว้สดัส่วนเงินลงทุน ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า สุทธิ
พนับาท
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9. ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ์ 

กำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,883,914                      572,426                         

ซ้ือ / โอนเขา้ 988                                37                                   

จ าหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (7,293)                            (72)                                 

ค่าเส่ือมราคา (47,805)                          (10,125)                          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (53)                                 (53)                                 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,829,751                      562,213                         

พนับาท

 

10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -                                 -                                 

ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (ดูหมายเหตุ 2) 97,127                           24,835                           

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 97,127                           24,835                           

ค่าเส่ือมราคา (4,284)                            (1,080)                            

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 92,843                           23,755                           

พนับาท
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11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562

เจา้หน้ีการคา้ 435,935               401,552               286,198               312,444               

เจา้หน้ีอ่ืน
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,904                 36,951                 5,088                   6,723                   

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 1,945                   6,185                   467                      467                      

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 5,434                   7,569                   404                      384                      

ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 26,278                 25,842                 10,487                 8,486                   

อ่ืน ๆ 653                      611                      84                        65                        

รวม 60,214                 77,158                 16,530                 16,125                 

รวมทั้งหมด 496,149               478,710               302,728               328,569               

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

12. หนีสิ้นผิดนัดช ำระ 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562

เจา้หน้ีเงินกูย้มืรายท่ี 1
เงินตน้ 180,000                            180,000                            

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 25,206                              18,493                              

รวม 205,206                            198,493                            

เจา้หน้ีเงินกูย้มืรายท่ี 2
เงินตน้ 93,526                              93,526                              

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5,262                                 1,764                                 

รวม 98,788                              95,290                              

รวมทั้งหมด 303,994                            293,783                            

พนับาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เจ้ำหนีเ้งินกู้ยืมรำยที่ 1 

ในปี 2562 บริษทัผิดนดัไม่ช ำระหน้ีตำมตัว๋แลกเงินท่ีออกให้กบับริษทัหลกัทรัพย ์และเม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม 2562 เจำ้หน้ีตำมตัว๋
แลกเงินย่ืนค ำฟ้องต่อศำล เรียกร้องให้บริษทัช ำระหน้ีดงักล่ำว บริษทับนัทึกดอกเบ้ียผิดนดัช ำระอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี 

เจ้ำหนีเ้งินกู้ยืมรำยที่ 2 

ในปี 2562 บริษทัผิดนดัไม่ช ำระหน้ีตำมตัว๋สัญญำใชเ้งินและทรัสตรี์ซีทกบัธนำคำร บริษทับนัทึกดอกเบ้ียผิดนดัช ำระอตัรำร้อยละ 
15 ต่อปี 

13. เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินกูย้ืนจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 71,144                              76,766                              

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (23,272)                             (23,655)                             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 47,872                              53,111                              

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

2563 2562

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 76,766                              8,660                                 

หัก จ่ายช าระ (5,622)                               (1,212)                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 71,144                              7,448                                 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท
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14. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

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

สญัญาเช่า

1 75,559                8,226                  83,785                   4,600                  1,735                  6,335                  220,781              13,606                234,387                  545                     71                       616                     

2 - 5 89,212                14,324                103,536                 20,878                3,707                  24,585                207,856              5,243                  213,099                  701                     37                       738                     

164,771              22,550                187,321                 25,478                5,442                  30,920                428,637              18,849                447,486                  1,246                  108                     1,354                  

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 110,141              15,442                125,583                 -                      -                      -                      42,029                3,653                  45,682                   -                      -                      -                      

2 - 5 304,940              11,555                316,495                 -                      -                      -                      45,141                1,949                  47,090                   -                      -                      -                      

415,081              26,997                442,078                 -                      -                      -                      87,170                5,602                  92,772                   -                      -                      -                      

รวม

1 185,700              23,668                209,368                 4,600                  1,735                  6,335                  262,810              17,259                280,069                  545                     71                       616                     

2 - 5 394,152              25,880                420,032                 20,878                3,707                  24,585                252,997              7,192                  260,189                  701                     37                       738                     

579,852              49,548                629,400                 25,478                5,442                  30,920                515,807              24,451                540,258                  1,246                  108                     1,354                  

2562

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 515,807                         1,246                             

ปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (ดูหมายเหตุ 2) 97,127                           24,835                           

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 612,934                         26,081                           

บวก เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 7,290                             481                                

หัก จ่ายช าระ (40,372)                          (1,083)                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 579,852                         25,479                           

พนับาท

 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน อำยสัุญญำเช่ำมีโดยประมำณไม่เกิน 5 ปี 

15. ภำษีเงินได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยได(้ค่ำใช้จ่ำย)เก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 ดว้ยประมำณ
กำรท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่ม
บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหว่ำงกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของอตัรำ
ภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

2563 2562 2563 2562

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน
ส าหรับงวดปัจจุบนั (1,163)                 (13)                      -                      -                      

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (529)                    (40)                      1,416                  1,216                  

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (1,692)                 (53)                      1,416                  1,216                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท
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16. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 49,862                     96,531                     49,984                     96,759                     

รายไดจ้ากการให้บริการ 204,133                   159,765                   24,483                     13,155                     

รวม 253,995                   256,296                   74,467                     109,914                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย จ ำนวนเงิน 139.02 ลำ้น
บำท (งวด 2562: 2 รำย จ ำนวนเงิน 103.99 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวม ซ่ึงมำจำกส่วนงำนกำรขำยและกำรให้บริกำร 

17. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ดงัน้ี  

บริษัท 

17.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำกำรก่อสร้ำงอำคำร จ ำนวนเงิน 3.06 ลำ้นบำท 

17.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและบริกำรอ่ืนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ระยะเวลำ ลำ้นบำท 

ภำยใน 1 ปี                4.39  

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.51 

รวม              4.90  

17.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรค ้ ำประกันหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินร่วมกับบริษัทย่อยและกำรค ้ ำประกันวงเงินกำรให้
ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4) 
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บริษัทย่อย 

17.4 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและบริกำรอ่ืนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ระยะเวลำ ลำ้นบำท 

ภำยใน 1 ปี                34.98  

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.80 

รวม              35.78  

17.5 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 109.11 ลำ้นบำท 

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

18. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น สินทรัพยท่ี์
เกิดจำกสัญญำ เงินให้กูยื้มระยะส้ัน ซ่ึงจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีถือเป็นหลกัประกนั และ
ลูกหน้ีกำรคำ้ไม่หมุนเวียน ท่ีมีดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด และหน้ีสินทำงกำรเงิน ส่วนใหญ่แลว้เป็นเงิน
เบิกเกินบญัชีธนำคำร เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ ซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน เงินกูยื้มจำกสถำบนั
กำรเงินและหน้ีตำมสัญญำเช่ำ ท่ีมีดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

กำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกท่ีอำจ
ส่งผลกระทบต่อควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิตของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรำยซ่ึงผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
บริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต ่ำ นโยบำยของกลุ่มบริษทัจะให้มีเงินให้กูยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพำะบริษทัย่อยของ
บริษทัเท่ำนั้น  

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้ประมำณกำรโดยพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ ผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีประมำณกำรโดยอำ้งอิงขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินสภำวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัและท่ีคำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต 
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อตัรา ค่าเผ่ือ อตัรา ค่าเผ่ือ
ขาดทนุ ผลขาดทุน ขาดทนุ ผลขาดทุน

ลูกหน้ีการคา้ ถวัเฉล่ีย จากการดอ้ยค่า ลูกหน้ีการคา้ ถวัเฉล่ีย จากการดอ้ยค่า
(พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท)

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 72,329           2 1,257             38,806           3 1,105             

เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 84,276           2 1,352             2,351             3 59                  

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 56,902           9 5,132             54,768           9 4,919             

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 7,557             24 1,802             1,795             12 217                

มากกวา่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน 2,685             37 998                519                22 114                

มากกวา่ 12 เดือน 43,253           97 41,948           6,924             81 5,619             

รวม 267,002         52,489           105,163         12,033           

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8                    - -                 10,568           - -                 

เกินก าหนดช าระ -                 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 102                - -                 31,946           - -                 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -                 - -                 31,284           - -                 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 79                  - -                 24,099           - -                 

มากกวา่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน -                 - -                 21,432           - -                 

มากกวา่ 12 เดือน 5                    - -                 37,857           - -                 

รวม 194                -                 157,186         -                 

รวมลูกหน้ีการคา้ 267,196         52,489           262,349         12,033           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563

 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลำไม่เกิน 45 วนั 

  



  38 

19. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำร
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท
รายการใหม่ รายการใหม่ รายการใหม่

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 419,967                   (145,028)                 274,939                   

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน -                           178,889                   178,889                   

สินคา้คงเหลือ 73,102                     10,727                     83,829                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                           35,090                     35,090                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45,002                     (45,002)                   -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไม่หมุนเวียน -                           26,582                     26,582                     

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                           92,175                     92,175                     

สินทรัพยห์มุนไม่เวียนอ่ืน 154,334                   (153,433)                 901                          

หนีสิ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 471,298                   7,412                       478,710                   

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา -                           28,727                     28,727                     

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 286,466                   (286,466)                 -                           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           23,656                     23,656                     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           262,810                   262,810                   

ประมาณการหน้ีสินอ่ืน -                           3,008                       3,008                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 39,151                     (39,151)                   -                           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23,842                     4                              23,846                     

งบการเงินรวม
พนับาท
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ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท
รายการใหม่ รายการใหม่ รายการใหม่

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 248,377                   1,321                       249,698                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปีปัจจุบนั -                           1,454                       1,454                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,321                       (1,321)                     -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                           17,113                     17,113                     

สินทรัพยห์มุนไม่เวียนอ่ืน 19,041                     (18,567)                   474                          

หนีสิ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 319,700                   8,869                       328,569                   

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา -                           2,546                       2,546                       

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24,201                     (24,201)                   -                           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           23,656                     23,656                     

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                           545                          545                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,415                     (11,415)                   -                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 


