
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

0 เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั 

ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบใน

การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

1 ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน

และบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้

จึงไม่แสดงความเห็นตอ่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

2 ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายบุญเกษม สารกล่ิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 
 
3 บริษัท พวีี ออดิท จ ากัด 

กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2564
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บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
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บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ชูไก จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2540 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่าย บริการซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ” ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 บริษทัไดย้า้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขา้ซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 

บริษทัมีส านกังานจดทะเบียนท่ีตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 44/88 หมูท่ี่ 1 ต าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล เพื่อให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่าน
ควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้น เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการไว ้

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
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อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจใน
ประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลได้จัดท าขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ
ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

   สัดส่วนเงินลงทนุ 

 จดัตั้งขึ้น  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

บริษทัยอ่ย ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2564 2563 2563 

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

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

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

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

รายการบญัชีระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญัไดถู้กตดัออกในการจดัท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ี
คลา้ยคลึงกนั 

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด 2564 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563  

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อย     

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ - - 11,237 22,743 

ดอกเบ้ียรับ - - 8,481 13,007 

รายไดอ้ื่น - - 7,040 7,573 

ซ้ือสินคา้ - - 54,675 - 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ - - 260 663 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย - - - 101 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร - - 99 32 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 43 105 
     
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 61,254 103 61,254 13 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย - 831 - - 

ดอกเบ้ียจ่าย - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,136 1,246 52 - 
     

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)     

ดอกเบ้ียจ่าย 167 185 167 185 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,986 7,730    7,960 7,738 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  158 278  158 278 

รวม 8,144 8,008   8,118 8,016 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั -                - 634  441  
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                - 13,075 20,334  
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ากดั -                - 21 -  
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                - 11,355 10,090  
บริษทั เครน แดง จ ากดั 66,158          1,403  65,538 -  

     
ลูกหนีอ่ื้น     

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั -                - 2,671 1,970 
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั - - 2,732 7,231 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                - 4,689 3,210 
     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 8) -                - 574,992 574,992 
     

เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั - - 6,035 36,113 
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั - - 28,140 21 
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ากดั - - 915 - 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั - - 20,362 23,466 
บริษทั เครน แดง จ ากดั - 708 - - 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนีอ่ื้น     

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ากดั - - - 70 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 715 811 385 419 
     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ากดั 56,487 58,710 2,696 - 
     

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน     

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั - - 96 96 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั 113,496 114,880 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 221,115 259,665 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 240,920 217,320 

รวม 575,531 591,865 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (61,882) (63,813) 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 513,649 528,052 

บริษทัมีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 
โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 1 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี 
(Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 
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การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 591,865 785,715 

บวก เงินให้กูย้ืม 33,400 48,624 

หัก รับช าระ (49,734) (125,254) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 575,531 709,085 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 63,813 85,774 

หัก กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (1,931) (5,093) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 61,882 80,681 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ากดั - - 43,750 43,750 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,900 12,000  10,900 12,000  

รวม 10,900 12,000   54,650 55,750 

บริษทัมีเงินกูยื้มระยะส้ันจาก บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ ากดั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 1 ปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจ าธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

บริษทัมีเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียก
เก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลกัประกนั 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,000 16,259    55,750 52,309 

บวก เงินกูย้ืม - 10,000 - 10,000 

หัก จ่ายช าระ (1,100) (11,659)  (1,100) (11,659) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 10,900 14,600   54,650 50,650 

สัญญาเช่าท่ีส าคัญ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยท าสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือนละจ านวน
เงิน 1.20 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

การค า้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

บริษทัไดค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบางส่วนของบริษทัย่อย 

บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภายหน้า เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภายหน้า เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 

บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด์ 2 จ ากัด ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีขึ้นในภายหน้า เพ่ือใช้เป็นหลกัประกัน 
เงินกูยื้มระยะส้ันอื่น (หน้ีสินผิดนดัช าระ) ของบริษทั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้าประกนัวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบางส่วนของบริษทัยอ่ย 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีขึ้นในภายหน้า เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มจาก
สถาบนัการเงินของบริษทั 
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ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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/หรือผูถื้อหุ้น เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั 

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุ้น เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั 

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุ้นคนเดียวกนั 

บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด ์2 จ ากดั ไทย ผูถื้อหุ้นคนเดียวกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุ้น 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

 นโยบายการก าหนดราคา 

มูลค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์/สินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดแ้ละตน้ทนุการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

มูลค่าตามสัญญาเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์

รายไดอ้ื่น - ค่าใชจ้่ายอื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

การค ้าประกนัหน้ีสินระหว่างกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ 420,020 385,704    229,153 177,335 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต     

            ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (52,808) (50,753) (12,461) (12,930) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 367,212 334,951   216,692 164,405 

     
ลูกหน้ีจากการขายผอ่นช าระ     

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15,325 18,730 15,325 18,730 

     
ลูกหน้ีอ่ืน     

ดอกเบ้ียคา้งรับ 160 173 10,156        12,583  

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 4,624 7,118 745             528  

เงินทดรองจ่าย 566 805 412             416  

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 8,871 13,899 -          -  

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,499 8,378 265             143  

อื่น ๆ 1,931 1,780 604             511  

รวม 21,651 32,153 12,182 14,181 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต     

            ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,705) (2,302) (880) (880) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 19,946 29,851 11,302 13,301 
      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 402,483 383,532 243,319 196,436 
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การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 53,055 50,425 13,810 10,800 
บวก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

(กลบัรายการ) 1,458 3,632 (469) 1,971 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 54,513 54,057 13,341 12,771 

กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 172,276 190,140 101,947 100,997 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 78,052 80,450 607 1,380 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 12,265 48,461 1,034 29,229 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน 41,276 17,844 28,463 1,731 
มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน 10,031 1,504 690 1,504 

มากกว่า 12 เดือน 39,962 45,902 5,789 11,630 

รวม 353,862 384,301 138,530 146,471 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 65,537 - 71,659 6,605 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน - 1,403 15,904 12,851 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 621 - 2,862 10,040 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 9 เดือน - - 198 998 

มากกว่า 9 เดือน ถึง 12 เดือน - - - 370 

รวม 66,158 1,403 90,623 30,864 
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6. สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน     

รายไดค้า้งรับ 105,192 95,110 - - 

เงินค ้าประกนั 9,866 11,894 - - 

รวม 115,058 107,004 - - 

     
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมนุเวียน     

เงินค ้าประกนั 51,257 42,186 - - 

     
หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน     

เงินมดัจ ารับ/เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้* 11,184 21,998 2,018 1,918 

*เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวนเงิน 0.65 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม มีภาระดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี 
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7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รถเครน 37,623 37,040 37,623 37,040 

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

รถขดุ/รถตกั - 2,168 - 2,168 

อะไหล่และอุปกรณ์ 5,412 5,340 5,412 5,340 

วสัดุก่อสร้างและวสัดุส้ินเปลือง 17,966 24,065 - - 

งานระหว่างท าและสินคา้ระหว่างทาง 3,402 2,409 3,402 2,409 

รวม 74,943 81,562 56,977 57,497 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (19,672) (19,147) (19,615) (19,090) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 55,271 62,415 37,362 38,407 

  

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564   

ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 525 525 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงตามวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

 สัดส่วนเงินลงทนุ ทุนช าระแลว้ ราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ 

บริษทัยอ่ย 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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%      400,000       400,000         399,993         399,993                 -                -        399,993         399,993  

รวม          599,991       599,991        (24,999)       (24,999)      574,992       574,992  
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9. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 845,468 278,612 

ซ้ือ / โอนเขา้ 3,109 2,489 

โอนเขา้ - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตุ 10) 8,958 - 

จ าหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิทางบญัชี  (23,346) (2,635) 

ค่าเส่ือมราคา (21,657) (4,560) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 812,532 273,906 

ในงวด 2564 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอุปกรณ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการใชง้านปัจจุบนั 
โดยเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์จากเดิม 7 ปี และ 15 ปี เป็น 10 ปี และ 20 ปี ผลของการเปล่ียนแปลงอายกุาร
ให้ประโยชน์ดงักล่าวท าให้ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 ลดลงจ านวนเงิน 9.38 ลา้นบาทใน
งบการเงินรวม และจ านวนเงิน 3.82 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 751,302 21,879 

เพ่ิมขึ้นจากการท าสัญญาเช่า 2,943 - 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (3,565) - 

โอนออก - ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ดูหมายเหตุ 9) (8,958) - 

ค่าเส่ือมราคา (12,633) (1,178) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 729,089 20,701 

ในงวด 2564 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการใช้
งานปัจจุบัน โดยเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์  จากเดิม 7 ปี และ 15 ปี เป็น 10 ปี และ 20 ปี ผลของการ
เปล่ียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ดงักล่าวท าให้ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ลดลงจ านวนเงิน 
4.15 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 
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11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ 367,974 371,566 252,561 247,666 
     
เจา้หน้ีอ่ืน     

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 29,900 27,725 7,111 4,487 

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 2,516 526 2,516 467 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 21,372 11,867 11,106 6,257 

ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15,524 21,293 1,832 2,556 

เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือเงินตรา     

ต่างประเทศล่วงหนา้ - 689 - 689 

อื่น ๆ 1,160 1,611 467 824 

รวม 70,472 63,711 23,032 15,280 
     
รวมทั้งหมด 438,446 435,277 275,593 262,946 

12. หนีสิ้นผิดนัดช าระ 

หน้ีสินผิดนดัช าระ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

เงินตน้      180,000       180,000  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย* 52,151 45,493 

รวม 232,151 225,493 

 *บริษทับนัทึกดอกเบ้ียผิดนดัช าระร้อยละ 15 ต่อปี 
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13. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 187,927 196,267 163,227 170,316 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (39,560) (36,998) (35,539) (32,796) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 148,367 159,269 127,688 137,520 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 196,267 76,766 170,316 76,766 

หัก จ่ายช าระ (8,340) (5,622) (7,089) (5,622) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 187,927 71,144 163,227 71,144 
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14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 2564 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี มูลค่าปัจจุบนั 
ดอกเบ้ีย 

รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั 
ดอกเบ้ีย 

รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั 
ดอกเบ้ีย 

รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั 
ดอกเบ้ีย 

รอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า 

สัญญาเช่า            

ไม่เกิน 1 104,379 20,193 124,572 4,477 1,414 5,891 84,846 20,802 105,648 4,838 1,496 6,334 

1 - 5 355,152 19,739 374,891 16,401 2,293 18,694 384,279 23,242 407,521 17,552 2,615 20,167 

 459,531 39,932 499,463 20,878 3,707 24,585 469,125 44,044 513,169 22,390 4,111 26,501 

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน           

ไม่เกิน 1 21,166 4,015 25,181                -                 -                 -  14,461 4,211 18,672                -                 -                 -  

1 - 5 57,355 3,032 60,387                -                 -                 -  64,902 3,923 68,825                -                 -                 -  

 78,521 7,047 85,568                -                 -                 -  79,363 8,134 87,497                -                 -                 -  

รวม             

ไม่เกิน 1 125,545 24,208 149,753 4,477 1,414 5,891 99,307 25,013 124,320 4,838 1,496 6,334 

1 - 5 412,507 22,771 435,278 16,401 2,293 18,694 449,181 27,165 476,346 17,552 2,615 20,167 

 538,052 46,979 585,031 20,878 3,707 24,585 548,488 52,178 600,666 22,390 4,111 26,501 
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การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 548,488 22,390 

บวก เพ่ิมขึ้นจากสัญญาเช่า 2,943 - 

บวก เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 1,479 404 

หัก ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (4,243) - 

หัก จ่ายช าระ (10,615) (1,916) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 538,052 20,878 

กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน อายสัุญญาเช่าโดยประมาณไม่เกิน 5 ปี 

15. ภาษีเงินได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได(้ค่าใชจ้่าย)เก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดว้ยประมาณ
การท่ีดีท่ีสุด โดยอตัราท่ีใชใ้นการค านวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่ม
บริษทัอาจปรับปรุงจ านวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัรา
ภาษีเงินไดป้ระจ าปีเปล่ียนแปลงไป 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ส าหรับงวดปัจจบุนั (236) (1,163) - - 
      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (1,260) (529) (742) 1,416 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงินได ้ (1,496) (1,692) (742) 1,416 
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16. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจ าหน่าย บริการซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง ดงันั้น 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวโดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย 94,218 49,862 71,271 49,984 
รายไดจ้ากการให้บริการ 139,977 204,133 12,190 24,483 

รวม 234,195 253,995 83,461 74,467 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย จ านวนเงิน 91.28 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม ซ่ึงมาจากส่วนงานการขายและการให้บริการ (งวด 2563: 3 ราย จ านวนเงิน 139.02 ลา้นบาท)             

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ดงัน้ี  

บริษัท 

17.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าและบริการอื่นท่ีบอกเลิกไม่ได ้จ านวนเงิน 2.53 ลา้นบาท 

17.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

17.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินทรัพย ์จ านวนเงิน 1.14 ลา้นบาท 

17.4 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าและบริการอื่นท่ีบอกเลิกไม่ได ้จ านวนเงิน 2.84 ลา้นบาท 

17.5 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จ านวนเงิน 141.26 ลา้นบาท 

17.6 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากดัถูกเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์รียกช าระค่าเช่าที่ดินจ านวนทุนทรัพยร์วม จ านวนเงิน
13.60 ลา้นบาท 
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18. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น  มูลค่ายติุธรรมผา่น  

 ก าไรหรือขาดทนุ  ก าไรหรือขาดทนุ  
สินทรัพย์ทางการเงิน     

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 59 59 - - 

หนีสิ้นทางการเงิน     

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - 689 689 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท่ี์เกิดจาก

สัญญา ซ่ึงจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน และเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน และสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลกัประกนั ท่ีมี

ดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินท่ี

เกิดจากสัญญา ซ่ึงจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่า ท่ีมี

ดอกเบ้ียในอตัราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

19. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 59 - 59 - - - - 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - - - - 689 - 689 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฏีในการ
ประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรา
แลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 


