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บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
และรำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

ส ำหรับไตรมำสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
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บริษัท ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุำยน 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 
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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 

   สัดส่วนเงินลงทนุ 

 จดัตั้งขึ้น  30 มิถุนำยน 31 ธนัวำคม 

บริษทัยอ่ย ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2563 2562 2562 

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยและให้บริกำรเช่ำรถเครน 100% 100% 100% 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยและให้บริกำรเช่ำรถเครน 100% 100% 100% 

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยและให้บริกำรเช่ำรถเครน 100% 100% 100% 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยและให้บริกำรเช่ำรถเครน 100% 100% 100% 

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 2563 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

สินทรัพย์    

สินทรัพยห์มุนเวียน    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนหน้ีอ่ืน 274,939 (6,475) 268,464 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 16,239 254 16,493 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินไม่หมนุเวียน    

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 51,824   (1,041)  50,783  

ส่วนของผูถื้อหุน้    

ก ำไรสะสม 37,412 (5,180) 32,232 

    

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 9 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

สินทรัพย์    

สินทรัพยห์มุนเวียน    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนหน้ีอ่ืน 249,698 (5,206) 244,492 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินไม่หมนุเวียน    

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 23,597   (1,041)  22,556  

ส่วนของผูถื้อหุน้    

ก ำไรสะสม 107,417 (4,165) 103,252 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส่งผล
ให้มีค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพ่ิมขึ้น ดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ลูกหนีก้ำรค้ำ   

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  42,382 4,856 

ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  6,475 5,206 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 48,857 10,062 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำใน
กำรเช่ำมำกกว่ำ 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 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

สินทรัพย์    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  97,127 97,127 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2562 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

หนีสิ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ    

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 262,810 14,296 277,106 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน    

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 252,997   82,831  335,828  

    

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2562 

ผลกระทบจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

สินทรัพย์    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  -  24,835 24,835 

หนีสิ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ    

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 545 3,590 4,135 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน    

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 701 21,245 21,946 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ย
อตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 16,689 3,998 

บวก สิทธิท่ีจะขยำยระยะเวลำท่ีคอ่นขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 102,864 26,652 

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

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 97,127 24,835 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 515,807 1,246 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 612,934 26,081 

   

ประกอบดว้ย   

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน 277,106 4,135 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 335,828 21,946 

รวม 612,934 26,081 

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

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 97,127 24,835 

รวม 97,127 24,835 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

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

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 ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น ำข้อมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็นข้อมูลในกำรประมำณกำรควำมเพียงพอของของก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพื่อใชใ้นกำรทบทวนมูลค่ำของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

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 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและรับ
ช ำระในระหว่ำงงวด (ดูหมำยเหตุ 15) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท) 27,242 27,774 

หุ้นสำมัญตำมวธิีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุ้น)   

หุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2563 757,057,874 757,057,874 

ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและรับช ำระในระหว่ำงงวด 12,431 12,431 

หุ้นสำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 757,070,305 757,070,305 

   
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท)  0.0360  0.0367 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท) 32,431 18,225 

หุ้นสำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุ้น)   

หุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 757,057,874 757,057,874 

ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและรับช ำระในระหว่ำงงวด 6,215 6,215 

หุ้นสำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 757,064,089 757,064,089 

   
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.0428  0.0241 
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4. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมสัญญำท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรบญัชีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อย     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร - - 42,897 26,484 

ดอกเบ้ียรับ - - 25,050 24,336 

รำยไดอ้ื่น - - 14,217 14,745 

ขำยสินทรัพย ์ - - 240 - 

ซ้ือสินคำ้ - - 79,650 52,500 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร - - 1,402 2,012 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย - - 3 415 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร - - 246 131 

ดอกเบ้ียจ่ำย - - 194 223 
     
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 110 4,352 15 8 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 1,602 1,812 - - 

ค่ำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง - 1,600 - 1,600 
     

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น)     

ค่ำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง - 2,400 - 800 

ดอกเบ้ียจ่ำย 209 1,335 209 1,335 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 15,662 19,183    15,676 19,142 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน (กลบัรำยกำร) 553 (2,523)  553 (2,523) 

รวม 16,215 16,660   16,229 16,619 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั -                - 98          4,244  
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                - 66,156        61,528  
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ำกดั -                -                -             317  
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                - 65,997        60,942  
บริษทั เครน แดง จ ำกดั 3          1,450  3 74  
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ำกดั -                 5                 -                - 
บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ ำกดั -               79                 -               79  

     
ลูกหนีอ่ื้น     

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั -                - 3,702 3,107 
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั - - 2,785 6,566 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                - 13,424 10,479 
     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมำยเหตุ 8) -                -      274,992      274,992 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั - - 48,480 46,468 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั - - 414 4,250 
บริษทั เครน แดง จ ำกดั 1,534 1,304 - - 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

เจ้ำหนีอ่ื้น     

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ำกดั - - 185 150 

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ำกดั - 1,202 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 43 - 43 
     

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ำกดั 64,861 - - - 
     

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน     

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั - - 96 96 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั 112,080 112,009 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 148,475 263,123 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 461,269 410,583 

รวม 721,824 785,715 

หัก ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (85,774) 

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (80,644) - 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 641,180 699,941 

บริษทัมีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส 
จ ำกดั โดยออกตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุไม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 785,715 693,178 

บวก เงินให้กูย้ืม 99,824 258,240 

หัก รับช ำระ (163,715) (127,127) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 721,824 824,291 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  85,774 

หัก กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ   (5,130) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  80,644 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ำกดั - - 43,750 36,050 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 16,259  - 16,259  

รวม - 16,259   43,750 52,309 

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

บริษทัมีเงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียก
เก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลกัประกนั 
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กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 16,259 54,000    52,309 90,050 

บวก เงินกูย้ืม 10,000 2,000 17,700 2,000 

หัก จ่ำยช ำระ (26,259) (21,500)  (26,259) (21,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน - 34,500   43,750 70,550 

สัญญำเช่ำท่ีส ำคัญ 

บริษทัย่อยเขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก ำหนดจ่ำยช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน เดือนละจ ำนวนเงิน 
1.20 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม 

กำรค ำ้ประกันหนีสิ้นระหว่ำงกัน 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบำงส่วนของบริษทัย่อย 

บริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจำก
สถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ ำกดั ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงิน
กูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะ ฟำร์มแลนด์ 2 จ ำกัด ไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภำยหน้ำ เพ่ือใช้เป็นหลกัประกัน 
เงินกูย้ืมระยะส้ันอื่น (หน้ีสินผิดนดัช ำระ) ของบริษทั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบำงส่วนของบริษทัยอ่ย 
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ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สัญชำติ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย 

บริษทั เครน แดง จ ำกดั ไทย ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุ้น เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั 

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ำกดั ไทย ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุ้น เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั 

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ ำกดั ไทย ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุ้น เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั 

บริษทั เดอะ ฟำร์มแลนด ์2 จ ำกดั ไทย ผูถื้อหุ้นคนเดียวกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุ้น 

หลักเกณฑ์ในกำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

รำยไดแ้ละตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริกำรและบริหำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่ำเช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมสัญญำ 

ดอกเบ้ียรับ - จ่ำย อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย ์

กำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหว่ำงกนั ไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนั 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 403,614 269,214    277,955 220,315 

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

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (49,502) - (10,533) - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 354,112 226,832   267,422 215,459 

     
ลูกหน้ีจำกกำรขำยผอ่นช ำระท่ีถึงก ำหนด     

ช ำระภำยในหน่ึงปี 16,455 10,495 16,455 10,495 

     
ลูกหน้ีอ่ืน     

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 35 80 19,946        20,232  

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 5,266 5,705 599             861  

เงินทดรองจ่ำย 566 908 422             464  

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 10,316 8,658 -          1,940  

ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 17,239 20,374 199             338  

อื่น ๆ 1,831 3,455 497             647  

รวม 35,253 39,180 21,663 24,482 

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

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

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 33,685 37,612 20,925 23,744 
      
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 404,252 274,939 304,802 249,698 
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กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 43,950 5,594 

ปรับปรุงตำมมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 2) 6,475 5,206 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 50,425 10,800 

บวก ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 645 471 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 51,070 11,271 

กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 132,519 81,215 97,808             335  
เกินก ำหนดช ำระ          
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 144,615      116,134  1,085        80,682  
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 76,881          9,015  33,995          2,953  
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 4,323        10,977  4,323          1,329  
มำกกว่ำ 9 เดือน ถึง 12 เดือน 2,024          7,649  1,775          1,335  

มำกกว่ำ 12 เดือน 43,249        42,690  6,715          6,497  

รวม 403,611      267,680  145,701        93,131  

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 9,571        10,116  
เกินก ำหนดช ำระ     
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 3               74  30,177        31,525  
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -               79  31,473        24,199  
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน -          1,258  30,866        21,432  
มำกกว่ำ 9 เดือน ถึง 12 เดือน -                 5  18,396        15,353  

มำกกว่ำ 12 เดือน -             118  11,771        24,559  

รวม 3          1,534  132,254      127,184  
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6. สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เกิดจำกสัญญำ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน     

รำยไดค้ำ้งรับ 110,654      152,015  - - 

เงินค ้ำประกนั 8,689        26,874  - - 

รวม 119,343      178,889  - - 

      
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมนุเวียน     

เงินค ้ำประกนั 30,847        26,582  - - 

     
หนีสิ้นที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน     

เงินมดัจ ำรับ/เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้(1) 41,376        28,727 3,461 2,546 

(1)เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ จ ำนวนเงิน 26 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม มีภำระดอกเบ้ียร้อยละ 8 และ 10 ต่อปี 
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7. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

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

รถฟอร์คลิฟท ์ 10,540        10,540         10,540         10,540  

รถขดุ/รถตกั 10,800        19,433  10,800        19,433  

อะไหล่และอุปกรณ์ 15,723        15,708  15,723        15,707  

วสัดุก่อสร้ำง 13,555        10,783  - - 

งำนระหว่ำงท ำและสินคำ้ระหว่ำงทำง 3,894          4,753  3,894          4,753  

รวม 91,553        98,258  77,998        87,474  

หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (16,677)       (14,429) (16,620)       (14,372) 

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 74,876        83,829  61,378        73,102  

  

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563   

ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 2,248 2,248 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงตำมวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

   พนับำท 

 สัดส่วนเงินลงทนุ ทุนช ำระแลว้ รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ สุทธิ 

บริษทัยอ่ย 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

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

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

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

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 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  
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9. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

กำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,883,914 572,426 

ซ้ือ / โอนเขำ้ 3,504 90 

จ ำหน่ำย / โอนออก - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (13,195) (72) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (94,109) (20,275) 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (113) (113) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 1,780,001 552,056 

10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 

ปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (ดูหมำยเหตุ 2) 97,127 24,835 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 97,127 24,835 

ค่ำเส่ือมรำคำ (8,568) (2,160) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 88,559 22,675 
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11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 391,089      401,552  263,706      312,444  
     
เจำ้หน้ีอ่ืน     

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 26,732        36,951  4,725          6,723  

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือทรัพยสิ์น 780          6,185  467             467  

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 5,585          7,569  1,099             384  

ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 30,052        25,842  9,016          8,486  

อื่น ๆ 563             611  74               65  

รวม 63,712        77,158  15,381        16,125  
     
รวมทั้งหมด 454,801      478,710  279,087      328,569  

12. หนีสิ้นผิดนัดช ำระ 

หน้ีสินผิดนดัช ำระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 

เจำ้หน้ีเงินกูยื้มรำยท่ี 1   

เงินตน้      180,000       180,000  

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 31,919        18,493  

รวม 211,919      198,493  
     
เจำ้หน้ีเงินกูยื้มรำยท่ี 2    

เงินตน้        93,526         93,526  

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 8,760          1,764  

รวม 102,286        95,290  

   
รวมทั้งหมด 314,205 293,783 
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เจ้ำหนีเ้งินกู้ยืมรำยที่ 1 

ในปี 2562 บริษทัผิดนดัไม่ช ำระหน้ีตำมตัว๋แลกเงินท่ีออกให้กบับริษทัหลกัทรัพย ์ต่อมำเม่ือวนัท่ี 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 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 85,178 76,766 65,178 76,766 

หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (25,897) (23,656) (22,609) (23,656) 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 59,281 53,110 42,569 53,110 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 76,766 8,660 76,766 8,660 

บวก เงินกูย้ืม 20,000 - - - 

หัก จ่ำยช ำระ (11,588) (2,424) (11,588) (2,424) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 85,178 6,236 65,178 6,236 

ในระหว่ำงงวด 2563 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 2 
ต่อปี และปีท่ี 3 เป็นตน้ไป อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (Minimum Loan 
Rate: MLR) ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยช ำระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเดือนละไม่น้อยกว่ำ จ ำนวนเงิน 0.31 ลำ้นบำท และช ำระคืนให้
เสร็จส้ินภำยใน 84 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และ
จะมีขึ้นในภำยหนำ้ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 
นอกจำกน้ีบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัเงินกูย้ืมดงักล่ำว 
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14. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 2563 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี มูลค่ำปัจจุบนั 
ดอกเบ้ีย 

รอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั 
ดอกเบ้ีย 

รอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั 
ดอกเบ้ีย 

รอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั 
ดอกเบ้ีย 

รอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ 

สัญญำเช่ำ            

1        62,982           8,379         71,361               5,122           1,657              6,779        220,781           13,606         234,387               545                 71               616  

2 - 5        93,750             12,984         106,734         19,790             3,322         23,112         207,856             5,243         213,099               701                 37               738  

        156,732  21,363 178,095            24,912               4,979             29,891         428,637           18,849         447,486             1,246               108             1,354  

สัญญำขำยและเช่ำกลบัคืน           

1          64,334             16,938           81,272                 -                 -                 -           42,029             3,653           45,682                 -                 -                 -  

2 - 5          345,419             16,627           362,046                 -                 -                 -           45,141             1,949           47,090                 -                 -                 -  

          409,753             33,565           443,318                 -                 -                 -           87,170             5,602           92,772                 -                 -                 -  

รวม             

1       127,316           25,317         152,633              5,122           1,657              6,779        262,810           17,259         280,069               545                 71               616  

2 - 5        439,169             29,611         468,780         19,790             3,322         23,112         252,997             7,192         260,189               701                 37               738  

        566,485           54,928        621,413             24,912               4,979             29,891         515,807           24,451         540,258             1,246               108             1,354  
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กำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 515,807 1,246 

ปรับปรุงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (ดูหมำยเหตุ 2) 97,127 24,835 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 612,934 26,081 

บวก เพ่ิมขึ้นจำกดอกเบ้ีย 16,650 943 

หัก จ่ำยช ำระ (63,099) (2,112) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 566,485 24,912 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน อำยสัุญญำเช่ำมีโดยประมำณไม่เกิน 5 ปี 

15. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนมิถุนำยน 2563 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัคร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั รวมจ ำนวนเงิน 3.39 
ลำ้นบำท โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดบ้นัทึกรับเงินดงักล่ำวไวใ้น “บญัชีเงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น” ต่อมำบริษทัไดอ้อก
หุ้นสำมญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิและไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัคร้ังท่ี 1 ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมีจ ำนวน 59,503,032 หน่วย ซ่ึงหมดอำยใุน
วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 

16. ภำษีเงินได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดเ้ก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ดว้ยประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด 
โดยอตัรำท่ีใช้ในกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทัอำจ
ปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหว่ำงกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินได้
ประจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

รำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ส ำหรับงวดปัจจบุนั (1,137) (5) - - 
      
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 4,053 1,227 2,843 2,532 

รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 2,916 1,222 2,843 2,532 
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ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ประมำณกำรหน้ีสิน - (740) - (620) 

17. 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 ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 122,019 213,889 122,393 180,626 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 364,492 375,449 47,041        32,449 

รวม 486,511 589,338 169,434 213,075 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย จ ำนวนเงิน 247.46 ลำ้นบำท 
(งวด 2562: 2 รำย จ ำนวนเงิน 210.82 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวม ซ่ึงมำจำกส่วนงำนกำรขำยและกำรให้บริกำร 

18. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ดงัน้ี  

บริษัท 

18.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำกำรก่อสร้ำงอำคำร จ ำนวนเงิน 3.06 ลำ้นบำท 

18.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและบริกำรอ่ืนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ระยะเวลำ ลำ้นบำท 

ภำยใน 1 ปี                2.39  

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี                0.22  

รวม                2.61  
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18.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำของบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

18.4 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพย ์จ ำนวนเงิน 0.95 ลำ้นบำท 

18.5 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและบริกำรอ่ืนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ระยะเวลำ ลำ้นบำท 

ภำยใน 1 ปี                5.49  

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี                0.26  

รวม                5.75  

18.6 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 116.75 ลำ้นบำท 

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

19. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น สินทรัพยท่ี์
เกิดจำกสัญญำ เงินให้กูยื้มระยะส้ัน ซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั และลูกหน้ี
กำรคำ้ไม่หมุนเวียน ท่ีมีดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด และหน้ีสินทำงกำรเงิน ส่วนใหญ่แลว้เป็น เจำ้หน้ี
กำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ ซ่ึงจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกูย้ืมจำกสถำบัน
กำรเงินและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ท่ีมีดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
และหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

กำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกท่ีอำจ
ส่งผลกระทบต่อควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิตของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรำยซ่ึงผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
บริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต ่ำ นโยบำยของกลุ่มบริษทัจะให้มีเงินให้กูยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพำะบริษทัย่อยของ
บริษทัเท่ำนั้น  

ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้ประมำณกำรโดยพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีประมำณกำรโดยอำ้งอิงขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ใน
อดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและประเมินภำวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัและท่ีคำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคต 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลูกหน้ีกำรคำ้ 

อตัรำ
ขำดทนุ 
ถวัเฉล่ีย 

ค่ำเผื่อ 
ผลขำดทนุ 

จำกกำรดอ้ยค่ำ ลูกหน้ีกำรคำ้ 

อตัรำ
ขำดทนุถวั
เฉล่ีย 

ค่ำเผื่อ 
ผลขำดทนุ 

จำกกำรดอ้ยค่ำ 

 (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน       
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 132,519 1 725 97,808 1 632 
เกินก ำหนดช ำระ       
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 144,615 1 1,322 1,085 4 41 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 76,881 3 2,651 33,995 5 1,838 
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน 4,323 21 915 4,323 21 915 
มำกกว่ำ 9 เดือน ถึง 12 เดือน 2,024 32 640 1,775 22 392 

มำกกว่ำ 12 เดือน 43,249 100 43,249 6,715 100 6,715 

รวม 403,611  49,502 145,701  10,533 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน      
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - - 9,571 - - 
เกินก ำหนดช ำระ       
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 3 - - 30,177 - - 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - 31,473 - - 
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 9 เดือน - - - 30,866 - - 
มำกกว่ำ 9 เดือน ถึง 12 เดือน - - - 18,396 - - 

มำกกว่ำ 12 เดือน - - - 11,771 - - 

รวม 3  - 132,254  - 

       
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 403,614  49,502 277,955  10,533 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลำไม่เกิน 45 วนั 
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20. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินงวดก่อนไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่ให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนั  
มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

ก่อนจดัประเภท
รำยกำรใหม ่

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

หลงัจดัประเภท
รำยกำรใหม ่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562    
สินทรัพย์    
สินทรัพยห์มุนเวียน    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 419,967 (145,028) 274,939 
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน - 178,889 178,889 
สินคำ้คงเหลือ 73,102 10,727 83,829 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั - 35,090 35,090 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 45,002 (45,002) - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-ไม่หมนุเวียน - 26,582 26,582 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย - 92,175 92,175 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 154,334 (153,433) 901 

หนีสิ้น    
หน้ีสินหมนุเวียน    

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 471,298 7,412 4,78,710 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - 28,727 28,727 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 286,266 (286,466) - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 23,656 23,656 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 262,810 262,810 
ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน - 3,008 3,008 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 39,151 (39,151) - 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน    
หน้ีสินไม่หมนุเวียนอื่น 23,842 4 23,846 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ก่อนจดัประเภท
รำยกำรใหม ่

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

หลงัจดัประเภท
รำยกำรใหม ่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562    
สินทรัพย์    
สินทรัพยห์มุนเวียน    

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 248,377 1,321 249,698 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั - 1,454 1,454 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 1,321 (1,321) - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย - 17,113 17,113 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 19,041 (18,567) 474 

หนีสิ้น    
หน้ีสินหมนุเวียน    

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 319,700 8,869 328,569 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - 2,546 2,546 
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 24,201 (24,201) - 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 23,656 23,656 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 545 545 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,415 (11,415) - 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2562    
รำยไดอ้ื่น 35,975 (395) 35,580 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (25,753) 395 (25,358) 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2562    
รำยไดอ้ื่น 67,896 (791) 67,105 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (53,281) 791 (52,490) 

21. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2563 


