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2 รายงานประจำ�ปี 2557

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย

พันธกิจ
1.
2.
		
3.

		

ขยายการด�ำเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TAKUNI ซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการ
ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยเผชิญกับ
ความท้าทายหลายอย่าง ทั้งจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ
ความไม่สงบทางการเมือง ก�ำลังซื้อที่ลดลงจากหนี้สินภาคครัวเรือน
ที่สูงขึ้น อีกทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคธุรกิจ
ต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ดขี นึ้
ส�ำหรับธุรกิจจ�ำหน่ายและจัดส่งก๊าซ และธุรกิจติดตั้งและ
ก่อสร้างระบบก๊าซ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจ
ดังกล่าว ท�ำให้ปริมาณขายก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ลดลงจากปีที่แล้ว
1.26% และรายได้จากการติดตั้งและก่อสร้างระบบก๊าซลดลง 22%
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงปัจจัยลบต่างๆ เป็นอย่างดี จึงได้
ด� ำ เนิ น การติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด พร้ อ มทั้ ง สั่ ง การ
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ด�ำเนินการหามาตรการต่างๆ เพื่อลดผล
กระทบดังกล่าว หาช่องทางเพิ่มรายรับจากการด�ำเนินงานประจ�ำ 
และมองหาช่องทางจากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลดรายจ่าย
ที่ไม่จ�ำเป็นลงด้วย
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ค วามส� ำคัญในการด�ำ เนินธุรกิจ
ให้เติบโต เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ด�ำเนินการติดตามนโยบาย
และก�ำกับดูแลด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใสอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในนามคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจ และ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผูบ้ ริหาร พนักงาน ส�ำหรับ
ความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานอย่างเต็มก�ำลัง คณะกรรมการทุกท่าน
จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการน�ำพาบริษทั ฯ ให้ผา่ นพ้นอุปสรรค
เพื่อให้ก้าวต่อไปด้วยความยั่งยืน
		

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ประธานกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2557 3

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
ในช่ ว งปี ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ฯได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรง
จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศและนโยบาย
ของภาครัฐ ท�ำให้ก�ำไรรวมของบริษัทฯ ลดลงจากปี 56 ร้อยละ 4.80
เนื่องจากก�ำไรของจากธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ลดลงร้อยละ 137
เป็นหลัก ทั้งนี้ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ยังคงสามารถท�ำก�ำไรอยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ

ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG โดย บริษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ในปีทผี่ า่ นมา แม้บริษทั ฯ จะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมืองและนโยบายลอยตัวก๊าซของภาครัฐ ท�ำให้ปริมาณ
ขายก๊าซของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 56,092 ตัน เหลือ 55,385 ตันในปี
2557 บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับกลยุทธ์การจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ตงั้ แต่
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา จึงเป็นผลท�ำให้กำ� ไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 10.59 ล้านบาท เป็น 13.66 ล้านบาท
ในปี 2557 โดยคิดเป็นร้อยละ 29  
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการระดมทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ว่า ต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนในสถานีบริการก๊าซ แต่ด้วย
นโยบายพลังงานทีย่ งั ไม่ชดั เจนในส่วนของค่าการตลาดของสถานีบริการ
บริษัทฯ ขออภัยที่ต้องชะลอการลงทุนในสถานีบริการจนกว่านโยบาย
จะชัดเจนมากขึ้น

ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG โดยบริษทั จีแก๊ส
โลจิสติกส์ จ�ำกัด

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ
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บริษัทฯ มีกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและเส้นทางใหม่จากเดิม
ที่ เ น้ น ขนส่ ง เฉพาะบริ ษั ท ฯ ในกลุ ่ ม บริ ษั ท เป็ น ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง
ให้บริษัทผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นๆ รวมถึงขนส่งไปยังสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยสัดส่วนที่ขนส่งให้แก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
จาก 16% ในปี 2556 เป็น 36% ในปี 2557 ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

จากการขนส่งลดลงเล็กน้อย (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) จากเดิม 60.56 ล้านบาท เป็น 59.43 ล้านบาท เนื่องจากรายได้การ
ขนส่งให้แก่บริษัทในเครือลดลง โดยก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.46 ล้านบาท เป็น 5.37 ล้านบาท
ในปี 2557 โดยคิดเป็นร้อยละ 20 และในอนาคตบริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และขยายธุรกิจ
โดยการขนส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งทางบกและทางน�้ำ

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม โดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ธุรกิจติดตั้งก๊าซรถยนต์ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในกลุ่มบริษัท เนื่องจากนโยบายการลอยตัวราคา LPG และ NGV ของภาครัฐ รวมถึง
ราคาน�ำ้ มันตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณลูกค้าทีม่ าติดตัง้ ก๊าซรถยนต์ลดลงอย่างมาก ท�ำให้ยอดขาย (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ)
ลดลงจากเดิม 86.58 ล้านบาท เหลือ 67.54 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 22 และคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนือ่ งจนกว่าราคาน�ำ้ มันตลาดโลก
จะปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้มกี ารปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานโดยมุง่ เน้นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ โดยในไตรมาส
3 และ 4 ของปี 2557 บริษัทฯ ได้เซนต์สัญญารับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซฉบับแรกมูลค่า 137ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างและรับรู้รายได้ในปี 2557
ประมาณ 17% และสัญญารับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซฉบับที่ 2 มูลค่า 165 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างต้นปี 2558 ซึ่งจะท�ำให้รายได้และก�ำไรของ
บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมโดย บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด

แม้สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อผลการประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรก แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถ
รักษาผลประกอบการของทัง้ ปีได้อย่างน่าพอใจ โดยก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ) จากเดิม 5.23 ล้านบาทในปี 2556 เพิม่ ขึน้ เป็น 6.12
ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 17 เนือ่ งจากอัตราค่าบริการทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นี้ ในอนาคตธุรกิจทดสอบจะเติบโตตามกฎหมายเกีย่ ว
กับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เช่นในปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้ออกกฎหมายให้ต้องทดสอบสถานีบริการน�้ำมัน รถขนส่งน�้ำมัน ท�ำให้บริษัทฯ มีรายได้
จากลูกค้ากลุ่มใหม่
ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ ผมขอยืนยันว่า
จะบริหารงานอย่างโปร่งใส และเต็มศักยภาพ ขอให้ทุกท่านมั่นใจในบริษัทฯ และผู้บริหารทุกคน
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

1 2 3 4 5

1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ
2 นายเจริญ ประจ�ำแท่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

6 รายงานประจำ�ปี 2557

3 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
4 นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
กรรมการอิสระ

5 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

6 7 8 9 10

6 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
7 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ / เลขานุการบริษัท /
รองกรรมการผู้จัดการ

8 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
รองกรรมการผู้จัดการ
9 นายเจริญชัย อ�ำนาจสมบรูณ์สุข
รองกรรมการผู้จัดการ

10 นางฐิติมา ธนาปกิจ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือ
ที่ปรึกษาใดๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวปฎิบัติที่ดีส�ำหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2557 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงิน
รวม ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRSs and
Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการจ�ำนวน 6 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อ
งบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอทุกไตรมาส
โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
พบว่าบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้าน
บุคลากรและการปฎิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการ
สอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในส�ำหรับปี 2558 ซึ่งได้จัดท�ำขึน้ ตามปัจจัยเสี่ยงของ
องค์กร รวมทั้งก�ำหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการท�ำงานที่มีสาระส�ำคัญอย่างครบถ้วน

การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฎิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึก
ในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านคอรัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
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การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาจึงเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัททพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4298 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2558

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการเปิดเผย
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจน
มีการปฎิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ โปร่งใส เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฎิบตั งิ าน
ให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายเจริญ ประจ�ำแท่น)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อย่อ

: TAKUNI

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
: 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: จัดส่ง จัดจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้บริการก่อสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบและ
ทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับระบบก๊าซ

เว็บไซต์บริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

: www.takunigroup.com
: 200,000,000 บาท
: 200,000,000 บาท
: 400,000,000 หุ้น
: 0.50 บาท
: 19 สิงหาคม 2557
: 02-455-2888
: 02-455-2763

: 092-252-1277
		nita@takuni.com

เลขานุการบริษัท

: 02-455-2888
		nita@takuni.com

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800

ผู้สอบบัญชี

: นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-286-9999, 02-344-1000

10 รายงานประจำ�ปี 2557

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

รายได้จากการขายและให้บริการ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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40.61
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400

208.38
374.36
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ที่ดิน อาคาร อุปกรณ

300
215.98

221.85

สินทรัพยอื่น

200
100
0

สินทรัพยหมุนเว�ยน

47.18
143.39

40.64

328.89

162.88

105.72

หนี้สินอื่น
เง�นกูยืม
สวนของผูถือหุน

2556

2557
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้
1. ธุรกิจจัดหา จ�ำหน่ายก๊าซ LPG ด�ำเนินการโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ท�ำหน้าที่จัดหา
และจัดจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
2. ธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ด�ำเนินการโดยบริษทั ย่อย (GG) เป็นผูข้ นส่งก๊าซที่ได้รบั อนุญาตตามมาตรา 12 ท�ำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กบั บริษทั ฯ
และลูกค้า
3. ธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรมด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย (TT) ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ
LPG และ NGV ส�ำหรับยานยนต์และบริการก่อสร้างระบบก๊าซส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงจ�ำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบก๊าซ
4. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริการทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมส�ำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยส�ำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบ
ระบบก๊าซส�ำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายก�ำหนด
โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมก๊าซ LPG ดังนี้

ธุรกิจจัดหา จัดจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

		
ธุรกิจจัดหาและจ�ำหน่ายก๊าซ LPG เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจ�ำหน่ายก๊าซ LPG
ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้
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บริษัทฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกลั่นน�้ำมัน และผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
“แชมป์เปี้ยนแก๊ส” ให้กับสถานีบริการก๊าซ LPG ที่เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทฯ และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่ง
บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของ
การจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีลูกค้าสถานีบริการประมาณ 80 รายทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส�ำหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้
ไม่มากนัก เนื่องจากอ�ำนาจต่อรองของลูกค้าและระยะเวลาการให้เครดิตเทอมที่นานกว่าลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการ ท�ำให้ เครื่องหมายการค้า
แชมป์เปี้ยนแก๊ส
ปัจจุบันบริษัทฯ เลือกในการท�ำตลาดในส่วนของสถานีบริการเป็นหลัก
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 61,500 ตัน โดยส�ำรองก๊าซ LPG ตามที่กฎหมายก�ำหนดที่คลังก๊าซ
ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีคลังเก็บก๊าซ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและส�ำรองก๊าซ ดังนี้
คลังก๊าซ
1. พิจิตร
2. ปทุมธานี*

ที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต. หนองหลุม
อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร
อ. บ้านปทุม จ. ปทุมธานี

ปริมาณความจุ (ตัน)
1,000
400

หมายเหตุ : * ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้งาน

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการใช้ โดยเฉพาะในส่วนของเชื้อเพลิงยานยนต์ ส่งผลให้จ�ำนวนสถานีบริการก๊าซ LPG ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจาก 1,037 สถานีในปี 2554 เป็น 1,860 สถานีในปี 2557
จากการที่มีจ�ำนวนผู้ค้ามาตรา 7 ถึง 17 รายส่งผลให้มีการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มสูงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการด�ำเนินธุรกิจจัดหาและ
จ�ำหน่ายก๊าซ LPG จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ท�ำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่
ธุรกิจได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านั้นแต่คุณภาพของการบริการยังเป็นสิ่งส�ำคัญ
บริษทั ฯ มีทมี งานฝ่ายขายท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อกับลูกค้าโดยตรง เพือ่ สอบถามความต้องการสัง่ ซือ้ และกระตุน้ ให้เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการน�ำเสนอการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีบริการขนส่ง ทดสอบความปลอดภัย รวมถึงซ่อมบ�ำรุง
ระบบแก๊ส

ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ
และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 64 และ
บริษัทผู้ค้า LPG รายอื่นๆ รวมถึงสถานีบริการก๊าซ ในสัดส่วนร้อยละ 36 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจ�ำนวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดังนี้
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ประเภทรถขนส่ง
รถบรรทุกหัวลาก
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุก 6 ล้อ

จ�ำนวนพาหนะ (คัน)
11
14
8

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
15
8
4.3

รถขนส่งของบริษทั ฯ ทุกคันต้องผ่านการขออนุญาตและมีการตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่างสม�ำ่ เสมอตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการติดตัง้ ระบบ GPS เพือ่ ติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพือ่ ควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตาม
การขนส่งดังกล่าว ท�ำให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าได้ทันตามก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ นอกจากจะต้องได้รบั ใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัตกิ ารค้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ.
2543 และขอใบค้าต่างจากผู้ค้ามาตรา 7 ส�ำหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากเพื่อจัดหารถขนส่ง รวมทั้งผู้ค้ามาตรา 7
แต่ละรายมักจะมีผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และเพื่อการจัดส่งแก๊สตามเวลาที่ต้องการ อีกทั้ง
ราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตราฐาน ซึ่งอ้างอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้ามาตรา 7 รายใหญ่ ท�ำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
เข้าสู่ธุรกิจได้ยาก

ธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจบริการติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ ก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ไปจนถึงการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับระบบ
ก๊าซ โดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (TT) โดยการให้บริการสามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะตามประเภทของลูกค้า
และลักษณะของงาน คือ การติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และการก่อสร้างระบบท่อก๊าซส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

1. การให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื่อเพลิง

บริษทั ฯ ให้บริการติดตัง้ ก๊าซรถยนต์แบบใช้เชือ้ เพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทวั่ ไป
โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี
โดยมีจุดให้บริการติดตั้ง 2 แห่ง คือ ที่ส�ำนักงานใหญ่ บางแค และที่ส�ำนักงานสาขา
จ.สมุทรปราการ ซึง่ สามารถรองรับการติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ได้ประมาณ 200 คันต่อเดือน
โดยพนักงานของบริษทั ฯ ให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งระบบก๊าซรถยนต์แก่ลกู ค้าเพือ่ ให้ลกู ค้าพิจารณา
ความต้องการรวมทัง้ ประเมินค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำเสนอระบบก๊าซรถยนต์ทเี่ หมาะสม
กับความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2
วันท�ำการ โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินการติดตั้งระบบก๊าซและท�ำการออกใบรับรองการติดตั้ง
ระบบก๊าซรถยนต์ รวมทัง้ ใบรับรองความปลอดภัยในการติดตัง้ เพือ่ ให้ลกู ค้าใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก

2. ธุรกิจบริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม
บริษทั ฯ ให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ โรงบรรจุกา๊ ซ สถานีบริการ
ก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
ภายใต้การก�ำกับดูแล ออกแบบ ค�ำนวณ โดยทีมวิศวกรทีม่ คี วามช�ำนาญและประสบการณ์ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008
ด้านการผลิต ติดตั้ง และ การขาย จากสถาบัน UKAS
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การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ

การติดตั้งถังก๊าซในรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่

ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อรับก๊าซ

เครื่องเตือนก๊าซรั่ว

นอกจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทฯ มีการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซส�ำหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ รถขน
ก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจ�ำหน่าย เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ท�ำการพัฒนาขึ้น
หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ต้องท�ำการน�ำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ส�ำหรับการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัทรายใหญ่
โดยบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่ส�ำหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายย่อยส�ำหรับการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์
ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก
ส�ำหรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ในส่วนของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซโดยตรง ท�ำให้ลูกค้าส่วน
ใหญ่ของ บริษัทฯ จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งให้ความส�ำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติด
ตั้งจากผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
การประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด�ำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จ�ำกัด (RE) ถือเป็นการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) เพื่อท�ำการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรม
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซ่อมบ�ำรุง ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย หรือความต้องการของลูกค้าเอง ทั้งนี้ การให้บริการ สามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ การให้
บริการทดสอบโดยไม่ท�ำลาย (Non-Destructive Testing) และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
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โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบมักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บ
ก๊าซขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังจัดเก็บเมื่อถึงระดับความดันที่ก�ำหนดเพื่อป้องกันการระเบิดของก๊าซซึ่งจะใช้เวลา
เกินกว่า 1 สัปดาห์
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการ เป็นต้น ซึง่ มีขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมายทีต่ อ้ งท�ำการตรวจสอบและทดสอบเมือ่ ครบวาระท�ำให้ลกู ค้าส่วนใหญ่
มักมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก ส่งผลให้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สงู มาก ซึง่ ผูป้ ระกอบการแต่ละรายมักมีลกู ค้ากลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน และการแข่งขันในอุตสาหกรรม
เป็นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชือ่ ถือเป็นหลัก ทัง้ นีถ้ อื เป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง โดยมีผปู้ ระกอบการขนาดกลางในระดับใกล้เคียงกัน
ประมาณ 12 ราย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

1. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ

- กรณีทภี่ าครัฐมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างราคาพลังงาน โดยไม่สนับสนุนการใช้กา๊ ซ LPG ท�ำให้ราคาก๊าซ LPG ปรับตัวสูงขึน้ จะส่งผล
		 ต่ออัตราการเติบโตของการใช้งานก๊าซ LPG
		
		
		
		
		
		

ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด� ำเนินงานของบริษัทฯ
แต่เนื่องจากก๊าซ LPG ถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญของประเทศ ทั้งในภาคการขนส่ง ภาคครัวเรือน และ
ภาคอุตสาหกรรม ท�ำให้ผู้บริหารมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆ ภาครัฐต้องด�ำเนินการพิจารณา
อย่ารอบคอบ และใช้เวลาในการพิจารณา ท�ำให้บริษัทฯ ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เป็นผู้ท�ำหน้าที่ติดตาม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ชิด

- กรณีทภี่ าครัฐมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการส�ำรองก๊าซขัน้ ต�ำ่ อาจท�ำให้บริษทั ฯ ต้องหาสถานทีจ่ ดั เก็บส�ำรองก๊าซเพิม่ เติม ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ
		 ท�ำการส�ำรองก๊าซที่คลังเก็บก๊าซของบริษัทฯ ที่ จังหวัดพิจิตร และอยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดใช้คลังเก็บก๊าซของบริษัทฯ ที่จังหวัด
		 ปทุมธานี ท�ำให้ผู้บริหารเชื่อว่าสามารถจัดเก็บก๊าซส�ำรองได้ตามที่กฎหมายก�ำหนดหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่าย
การประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซ LPG บริษทั ฯ จะวางแผนการจัดหาก๊าซ LPG จากผูค้ า้ มาตรา 7 รายอืน่ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วจะท�ำการจัดหาจาก
ผู้ผลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม่สามารถ
จ�ำหน่ายก๊าซ LPG ให้บริษทั ฯ ได้ดว้ ยเหตุใดก็ตามหรือท�ำการจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณทีต่ ำ�่ กว่าทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่ จะส่งผล
ต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก เนื่องจากโควตาการจัดจ�ำหน่ายก๊าซ LPG
ของผูค้ า้ มาตรา 7 แต่ละรายถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีพนั ธมิตรทางการค้าคือผูค้ า้ น�ำ้ มันตามมาตรา 7 หลายราย
และมีคลังส�ำรองก๊าซเป็นของตนเอง ท�ำให้บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถจัดหา LPG ได้ในเวลาทีต่ อ้ งการ ทัง้ นี้ ในอดีตทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่เคย
ประสบปัญหาในการจัดหาก๊าซ LPG อันเป็นผลจากการปฏิเสธการจัดส่งของผู้ค้ารายใหญ่รายดังกล่าว

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแล 2 ด้านหลัก คือ 1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัย
ในการใช้งาน โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการ
รวมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในการด�ำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญาตเป็นประจ�ำทุกปี ท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบคลังจัดเก็บก๊าซของ
บริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ 2) การปฎิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวางระเบียบ
การท�ำงานให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกวัน รวมทัง้ อบรมพนักงานให้มคี วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
โดยพนักงานที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าวต้องได้รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�ำประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และท�ำประกันภัย
ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวท�ำให้ผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน
จากการที่ธุรกิจให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัทย่อยที่อาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ รวมทั้งต้องมีใบรับรองในการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในเรื่อง
การทดสอบโดยไม่ท�ำลาย (NDT)
โดยบริษัทฯ มีบุคลากรที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเพียงคนเดียว ดังนั้นอาจพิจารณาได้ว่าบริษัทมี
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานทีต่ อ้ งใช้ผตู้ รวจ NDT ระดับ 3 เป็นผูต้ รวจสอบนัน้
เป็นงานทีม่ คี วามซับซ้อนสูง ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังมีการรับงานในลักษณะดังกล่าวในระดับไม่มากนัก โดยในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้ทตี่ อ้ งใช้
ผูต้ รวจ NDT ระดับ 3 ประมาณร้อยละ 1.64 ของรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม บุคลากรท่านดังกล่าวเป็นผูบ้ ริหาร
ที่ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามในระดับ 1 และ ระดับ 2 ซึ่งสามารถซึ่ง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีผลกระทบระดับหนึ่ง ระหว่างการสรรหาผู้บริหารท่านใหม่ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ยังมี
นโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน NDT ระดับ 2 ท�ำการเข้ารับการสอบเลื่อนระดับในอนาคต

5. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ครอบครัวคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�ำนวน 240,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงท�ำให้ครอบครัวคุณประเสริฐ สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่วา่
จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการถ่วงดุลอ�ำนาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจโดย
ไม่จ�ำกัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริษทั มาจากบุคคลภายนอกซึง่ มิได้มคี วามเกีย่ วพันในการบริหารงาน ซึง่ จะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการท�ำงานตลอดจน
ถ่วงดุลอ�ำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง ช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ในการน�ำเสนอเรื่อง
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย
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การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบ
การควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง
รวมทัง้ การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สนิ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษทั ฯ ก�ำหนดให้คณะผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ท�ำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ
แผนการปฎิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฎิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการ
ควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
		
		
		
		
		

(1)		 การควบคุมภายในองค์กร
(2) การประเมินความเสี่ยง
(3) การควบคุมการปฎิบัติงาน
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
(5) ระบบการติดตาม

คณะผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการน�ำทรัพย์สนิ ไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินตามระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ท�ำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯจึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ซึ่งเป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการ
ได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยโดยแบ่งออกได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ มีสิทธิการรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผลจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ สิทธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณารับเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั
สิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็น
ไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มจี ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทัง้ มีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดให้มกี ารบันทึกรายงาน
การประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงปกป้องและ
รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัทฯ อย่าง
เท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยบริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ อื หุน้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณารับเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านเลขานุการบริษัท (โทรศัพท์ 092-252-1277 หรือ line ID: takuni2014 หรือที่
E-mail:nita@takuni.com)
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เนือ่ งจาก
แรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มีสว่ นช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก�ำไรให้กบั บริษทั ฯ ถือเป็นการสร้างความส�ำเร็จ
ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อก�ำหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ท�ำขึ้นระหว่างกัน
รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดำ� เนินการใดๆ อันจะเป็นการริดรอนสิทธิ
หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึง
การเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

พนักงาน :

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานในฐานะผูส้ นับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษทั ฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจที่กำ�หนดไว้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งพัฒนา ส่งเสริม
การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีอาชีวอนามัยที่ดี โดยจัดทำ�ระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รัดกุม และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและหามาตรการควบคุมและป้องกัน พร้อมกับสื่อสารกับ
พนักงานให้เข้าใจและปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการทำ�งานทีด่ ี ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม
เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญกำ�ลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความมั่นคงในอาชีพ

ผู้บริหาร :

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้บริหาร ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่
กำ�หนดไว้โดยคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ จึงเสนอค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเหมาะสม เป็นธรรม เพือ่ เป็นการ
ตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานจนสามารถบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจที่กำ�หนดไว้ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ :

บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถงึ ความสำ�คัญของหุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ฯ ในการทีช่ ว่ ยสนับสนุนและผลักดันให้
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจทีก่ ำ�หนดไว้ได้ บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ อ่ หุน้ ส่วน
ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรมของทัง้ สองฝ่าย และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้า
ที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า :

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอและ
มุง่ เน้นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้ความสำ�คัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

คู่ค้า :

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้งจะ
ไม่เรียกร้องไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ พึงปฎิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้ ด้วยการชำ�ระหนี้ตรงเวลา สร้างความเชื่อใจและมี
ความจริงใจที่ดีต่อกัน
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คู่แข่ง :

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที่จะทำ�ลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้าย
หรือดำ�เนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำ�ลายคู่แข่งของบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทำ�การใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมเกินกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนดส่งเสริมการใช้และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์
ต่อส่วนรวมปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำ�กับดูแล

ชุมชน / สังคม :

บริษทั ฯ คำ�นึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่คนในสังคมและชุมชนรวมถึงส่งเสริม
และปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับและให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานกำ�กับดูแล
อื่น ที่เกี่ยวข้อง :

บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถงึ บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำ�กับดูแลทีม่ ี
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านัน้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทาน
การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและรายงานผลการสอบ
ทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี

		
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อผ่าน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดยบริษัทจะด�ำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่ก�ำหนดไว้
และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชือ่ ถือ ทัว่ ถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�ำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ โดยใช้
ดุลยพินิจในการจัดท�ำอย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกีย่ วกับ
เรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร การท�ำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(หน้า 36) รวมถึงข้อมูลอืน่ ๆ เช่น รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ประวัตกิ ารเข้าอบรม (หน้า 41 ) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (หน้า43) ภายใน 3 วันท�ำการนัจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การด�ำเนินธุรกิจ
เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคณุ ธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับการก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร
เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการ
ประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ยังจัดให้มผี ทู้ ที่ ำ� หน้าทีต่ รวจสอบภายใน ซึง่ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะใช้ผตู้ รวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำ� การตรวจสอบ
และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั
มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด โดยคุณสรุพล ถวัลยวิชชจิต เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2556 และปี 2557 เพื่อท�ำการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็น
ไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผล
การตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาด�ำเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ โดยรวมเป็นส�ำคัญ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในการประชุม
คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท�ำรายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ งดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
โดยการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ จะค�ำนึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ และเป็นไปตามเงือ่ นไขราคา
และการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ซงึ่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.
7.
8.
		

ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดูแลและก�ำหนดนโยบายทีส่ ำ� คัญ พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณและโครงการลงทุนของบริษทั ฯ รวมถึงก�ำกับดูแลด�ำเนินโครงการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้
จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง
ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
รับทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ ำ� คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและทีป่ รึกษา
ฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนก�ำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงิน
สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบ
บัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำ
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน
จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในด้านความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายโดยอยู่ในขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มอี ำ� นาจตัดสินใจในเรือ่ งการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทาง
		 และนโยบายของบริษทั ฯ ภายในขอบเขตอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั
		 ลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
		

พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของกิจการ
ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
พิจารณาอนุมตั แิ ผนการปฏิบตั ขิ องแต่ละฝ่ายงานของบริษทั ฯ และพิจารณาอนุมตั คิ ำ� ขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กินอ�ำนาจสัง่ การ
ของฝ่ายงานนั้น

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1.
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.
6.
7.
		
		
		

ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
ด�ำเนินการหรือปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ ด้อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัท
มีอ�ำนาจอนุมัติ และมอบอ�ำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอ�ำนาจ
การอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็นการอนุมตั ริ ายการปกติทวั่ ไปทางการค้าทีม่ วี งเงินไม่เกินตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด คือ การสัง่ ซือ้ สินค้า
ไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อครั้ง และอนุมัติรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท
มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และเพือ่ รักษาระเบียบ
วินัยการท�ำงานภายในองค์กร
มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่
มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นีก้ ารมอบอ�ำนาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ
และ/หรือการมอบอ�ำนาจในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด อย่างไรก็ตาม
ในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีนโยบายคัดเลือกโดยให้ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริหาร
ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ เพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาต่อไป

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีเป็นผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ มาคณะหนึง่ มีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เมือ่ คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจำ� นวนต�ำ่ กว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ให้ครบถ้วนภายในเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมีจำ� นวนน้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
		 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
		 บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
		 แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
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		 และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวาง
		 การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
		 ของผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
		 ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรค 4. รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
		 อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน
		 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง
		 ช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใด
		 จะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
		 อนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคล
		 เดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ
		 ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
		 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
		 วันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ
		 เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
		 เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทาง
		 วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
		 ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
		 ร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
		 นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
		 ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทย่อยในล�ำดับ
		 เดียวกัน
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึง ข้อ 11 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ ตั ดสิ น ใจในการด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยที่
(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
		 ในล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(3) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
		 หนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั เป็นผูค้ ดั เลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึง่ ทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง
หรือหลายคนก็ได้ และอาจแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้แต่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่มิใช่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กรรมการตรวจสอบผูท้ ปี่ ระสงค์จะลาออกจากกรรมการตรวจสอบ จะต้องแจ้งความประสงค์นนั้ เป็นหนังสือต่อบริษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากจ�ำเป็นกรรมการตรวจสอบนั้นอาจต้องชี้แจงประกอบด้วย กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกถอดถอนให้
ออกบริษัทฯ ต้องแจ้งการลาออกหรือถูกถอดถอนนั้น พร้อมสาเหตุไปให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจ
สอบให้ครบถ้วนโดยคณะกรรมการบริษัทภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนั้น
อาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบก็ได้
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบด�ำรงต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ
ไปอีกก็ได้ไม่เกิน 9 ปี

กรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
		 ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษ
		 จ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�ำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก
		 ราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
		 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ�ำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
		 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือก
			 ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
		 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
4.
		
		
		
5.
6.
		
		
		
7.
		
		

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามเป็น อัตราถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภาย
หลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สองเดือน โดยมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ ทัง้ นีบ้ คุ คล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ อง
จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง

ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารโดยคัดเลือกจากบุคลากรที่
มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความรู้ในการบริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง
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4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุน
ในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีอ�ำนาจควบคุมหรือก�ำหนดนโยบายบริหาร ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ
เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

5. การก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่ แสวงหา
ประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดในข้อบังคับการท�ำงานว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษา
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั และจะต้องไม่นำ� ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ขอ้ มูลนัน้ บริษทั ฯได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท�ำผิดระเบียบของ
บริษัทฯ อย่างร้ายแรง ซึ่งก�ำหนดโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2557 รวม 2.33 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี 2.27
ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.06 ล้านบาท

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี
		 นโยบายของบริษัทในการท�ำรายการระหว่างกันจ�ำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
		 • รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการ
			 ตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และการมีเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคา
			 และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการท�ำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป
			 หรือ การท�ำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ำรายการในลักษณะเดียวกับของ
			 ผูป้ ระกอบการอืน่ ในธุรกิจ บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็น
			 ต่อการท�ำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
			 ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
			 การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

28 รายงานประจำ�ปี 2557

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

		 •
			
			
			
			
			

รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น
หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับ
เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบาย
การให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น�ำไปประกอบธุรกิจหรือด�ำเนินงานแทนบริษัทฯ

		 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

รายงานประจำ�ปี 2557 29

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม
กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถ
เกื้อหนุนกันได้ ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
เพื่อให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และได้มีการวางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

แนวทาง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยน�ำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ การแข่งขันอย่างยุตธิ รรมการปฏิบตั อิ ย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ และสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา
รับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่  
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ ได้มแี นวปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั คือการได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ทิ กี่ จิ กรรมร่วมสัตยาบันทีจ่ ะ
ด�ำเนินการ ได้แก่ การก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และประกาศใช้ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการปลอด
การทุจริต (Zero Fraud) รวมทัง้ จัดให้มกี ารอบรมและพัฒนาพนักงานเกีย่ วกับเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมเพือ่ เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านจิตใจให้มีความเป็นธรรมทั้งยังสามารถท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดีอันส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์สุจริตตามมา
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงของกิจการและจัดการระบบการควบคุมภายในทั้งทางกายภาพและทางจิตใจให้เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันการประพฤติมชิ อบต่างๆโดยจัดท�ำการประเมินผลและตัวชีว้ ดั (KPI) ในการประกันคุณภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ และจัดให้มชี อ่ งทาง
การสื่อสารส�ำหรับแจ้งเบาะแส มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้มีการด�ำเนินการและบริหารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน
ชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้สร้างปัญหา
ที่อาจมีส่วนท�ำให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการด�ำเนินโครงการ บริษัทฯ ได้จัดท�ำกลไกการร้องเรียน และร้องทุกข์
อย่างเหมาะสม ส�ำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดที่จะน�ำพาให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบกระบวนการอันส่งผลถึงสภาพในการท�ำงานทีด่ ี เช่น
การพัฒนาศักยภาพและความรูส้ ามารถของพนักงานให้เป็นคนมีคณุ ภาพ และเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมคี ณุ ธรรม ท�ำประโยชน์ให้สงั คม
มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญต่อองค์กรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ทิ างด้านการตลาดทีเ่ ป็นธรรม โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทัง้ การให้
บริการทีเ่ ป็นเลิศแก่ลกู ค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ขอ้ เสนอแนะในการใช้สนิ ค้า ให้คำ� ปรึกษาวิธกี ารแก้ปญั หา
และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับหลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” และหลักสูตร
“บุคลากรเฉพาะทีร่ บั ผิดชอบดูแลสถานทีใ่ ช้กา๊ ซปิโตรเลียมเหลว” เพือ่ ให้ลกู ค้าได้คำ� นึงถึงความปลอดภัยในเรือ่ งของการใช้กา๊ ซปิโตรเลียม
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและ
ทันสมัย เพือ่ ให้ทกุ กระบวนการของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร
(Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission)             
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนหรือสังคมซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความ
หลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท�ำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการด�ำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้าง
ความคิดหรือค้นหาความรูใ้ หม่ๆ ทีต่ า่ งไปจากเดิมทีเ่ คยปฏิบตั หิ รือเคยรับรูม้ า โดยเป็นความรูท้ คี่ รอบคลุมทัง้ ทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดมูลค่าบริษทั จะเปิดให้มสี ว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้อง
ทั้งในหรือนอกบริษัทฯมาร่วมกันพัฒนา

ตัวอย่างกิจกรรมของบริษัท
		
• การพัฒนาบุคลากรของกลุม่ บริษทั ในเครือทาคูนกิ รุป๊ ในหัวข้อ ”หัวใจของการให้บริการ (Service Mind)” เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ

•
•
•

การอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ KPI (Key Performance Indicator) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม TG1 อาคารทาคูนิ
การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทในเครือทาคูนิกรุ๊ป ในหัวข้อ “การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย” บริษัท ได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้รถยนต์จากบริษัท วิริยะประกันภัยโดยคุณ สมภพ วิจิตรานนท์ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน
ศูนย์พระราม 2 มาให้ความรูใ้ นเรือ่ งการขับขีร่ ถยนต์อย่างปลอดภัย”ให้แก่พนักงานของบริษทั และบริษทั ในเครือเพือ่ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมทักษะในการขับขี่รถยนต์ของพนักงานอย่างปลอดภัย งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม
TG2 อาคารทาคูนิ
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•

การบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละการใช้กา๊ ซก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย / การป้องกันและระงับอัคคีภยั ของก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การรับ-จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในคลังก๊าซอย่างปลอดภัยและ
การดูงาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ที่ห้องประชุมคลังก๊าซของบริษัท จังหวัดพิจิตร

		
• การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 9 และ16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ

•

โครงการเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัยและการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวจังหวัดพิจิตรของ บริษัทฯ ได้มีประชาชนและผู้สนใจ
ได้เข้าร่วมอบรม / ฝึกปฏิบตั ใิ นโครงการนีอ้ ย่างมากมาย เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูน จังหวัด พิษณุโลก
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•

โครงการเปิดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของกลุ่มบริษัทในเครือทาคูนิกรุ๊ป
ซึ่งจะจัดทุกปี ปีละ 3-4 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม TG2 อาคารทาคูนิ

•

การจัดกิจกรรมกีฬาสีและงานปีใหม่ประจ�ำปี 2557 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณ อาคารทาคูนิ

•

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�ำปี 2557 ของอาคารทาคูนิ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�ำปี 2557 เพือ่ สร้างทัศนคติทดี่ ใี นการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภยั ซึง่ เป็นการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี

•

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินสนับสนุนองค์กรต่างๆ เช่น สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ใกล้คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริจาคเป็นทุน
ด�ำเนินการของมูลนิธิคุณากร สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล และบริจาคสิ่งของและเงินให้กับบ้านพักคนชราบางแค
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�ำระแล้ว 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000,000 บาท มูลค่า
ที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายฐากูร
ตรีวีรานุวัฒน์
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นายวิเชียร
ริมพณิชยกิจ
นางปราณี
ตรีวีรานุวัฒน์
นางพรสินี
ตรีวีรานุวัฒน์
นายวิชิต
ริมพณิชยกิจ
นายเชาวรัตน์
เวศม์ภิญโญ
นางลักขณา
ตั้งสุขสันต์
นายชัยรัตน์
ตรีวีรานุวัฒน์
นายพีระพันธ์
ทนงศักดิ์
นายประเสริฐ
จิราวรรณสถิตย์
นายปรีชา
นบนอบ
นายสุรินทร์
เชาวลิต
รวม

จ�ำนวนหุ้น
88,200,400
75,616,000
50,615,600
25,568,000
18,000,000
14,000,000
8,180,000
6,000,000
5,026,700
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,500,000
2,311,100
2,240,000
311,257,800

ร้อยละ
22.05
18.90
12.65
6.40
4.50
3.50
2.05
1.50
1.26
1.00
1.00
1.00
0.88
0.58
0.56
77.83

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส�ำรองต่างๆ
ทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ อาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
น�ำเงินก�ำไรสุทธิจ�ำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จะต้องถูกน�ำเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผล
ระหว่างกาลได้ และจะด�ำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Outsource*)

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/
การเงิน

ฝ่าย
ฝ่ายจัดซื้อ/ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
สารสนเทศ
จัดหา LPG

ฝ่ายบัญชี /
การเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขาย

ฝ่ายขาย

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายความปลอดภัย

แผนกรักษาความ
ปลอดภัยและ CSR

ฝ่ายคลังก๊าซ

บริษัทมัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซันติ้ง
โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร ปัจบุ นั คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจำ� นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นไม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 4 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีถ่ ว่ งดุลในการ
ออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - สกุล
นายวิศิษฎ์
อัครวิเนค
นายเจริญ
ประจ�ำแท่น
นายธีรชัย
อรุณเรืองศิริเลิศ1
นายชูพงศ์
ธนเศรษฐกร2
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : 1/ นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี
		 2/ นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

โดยมี นางฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการ
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิศิษฎ์
นายเจริญ
นายธีรชัย
นายชูพงศ์
นายประเสริฐ
นางสาวกาญจนา
นางสาวนิตา

อัครวิเนค
ประจ�ำแท่น
อรุณเรืองศิริเลิศ1
ธนเศรษฐกร2
ตรีวีรานุวัฒน์3
ริมพณิชยกิจ3
ตรีวีรานุวัฒน์3

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7/7
7/7
6/6
5/7
7/7
7/7
7/7

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6/7
7/7
6/6
1/1
1/7
1/7
1/7

หมายเหตุ : 1/ นายธีรชัย อรุณเรืองศิรเิ ลิศ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2557
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
2/
จากการทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษทั ในการเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ลการให้ความเห็นในฐานะกรรมการอิสระ
ของนายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายวาณิชธนกิจชองบริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในช่วงทีบ่ ริษทํ ด�ำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้
3/
นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่ ชีแ้ จงผลการด�ำเนินงาน

ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6

ชื่อ-สกุล
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
นายเจริญชัย
อ�ำนาจสมบูรณ์สุข
นางฐิติมา
ธนาปกิจ
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ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน
กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
กรรมการบริหาร /รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าที่
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยก�ำหนดค่าตอบแทนดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าเบี้ยประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
15,000
- ประธานกรรมการบริษัท
12,000
- กรรมการ
		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000
- กรรมการตรวจสอบ
โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 บาท
ส�ำหรับในปี 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้
เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)
รายชื่อกรรมการ
ตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
1. นายวิศิษฎ์
อัครวิเนค
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
101,570
49,570
151,140
กรรมการตรวจสอบ
2. นายเจริญ
ประจำ�แท่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
83,570
74,570
158,140
ตรวจสอบ
3. นายธีรชัย
อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
71,570
49,570
121,140
4. นายชูพงศ์
ธนเศรษฐกร
กรรมการอิสระ
59,570
10,000
69,570
5. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ /
เลขานุการบริษัท
รวม
316,280
183,710
499,990
หมายเหตุ : คณะกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน
โบนัส และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2557 ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
2. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
3. นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)
เงินเดือน

โบนัส

เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

รวม

1,526,304
1,526,304
1,032,600
4,085,208

369,492
369,492
249,210
988,194

17,808
17,808
12,047
47,663

1,913,604
1,913,604
1,293,857
5,121,065

ทั้งนี้ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ที่ได้รับทั้งสิ้นจากบริษัท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ในรอบปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,653,267 บาท

ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) มีดังนี้
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายงาน
ฝ่ายขาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายคลังก๊าซ
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
7
5
16
3
4
5
40

31 ธันวาคม 2556
7
6
13
3
4
4
38

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริการทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายคลัง
ฝ่ายบุคคล
รวม
38 รายงานประจำ�ปี 2557

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
11
11
6
9
37

31 ธันวาคม 2556
20
15
7
10
52

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราขพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ
ฝ่ายขาย
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
1
104
2
107

31 ธันวาคม 2556
1
55
56

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ฝ่ายงาน
ฝ่ายจัดส่ง
ฝ่ายจัดซื้อ
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2557
39
0
39

31 ธันวาคม 2556
39
1
40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 223 คน และ 186 คน ตามล�ำดับ โดยได้
จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจ�ำนวนรวม
45.10 ล้านบาท และ 45.18 ล้านบาทตามล�ำดับ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557
กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงาน
ท�ำงานกับบริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
กลุม่ บริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการเสริมสร้างทักษะความช�ำนาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้กำ� หนดให้มกี ารจัดการ
ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยได้มีการจัดท�ำแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศส�ำหรับ
พนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงาน
ของพนักงานแต่ละแผนก
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
- กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
(ปี)
67 ปริญญาโท :
- บริหารธุรกิจ สถานบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาตร์ (ไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม
- DCP 49/2004, RCP 12/2005
- Finance for non-finance
director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
2 นายเจริญ ประจำ�แท่น
67 ปริญญาโท :
- รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระ /
ธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ผ่านการอบรม
- DCP 88/2007, ACP 14/2006,
DAP 56/2006, QSR 4/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
3 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
37 ปริญญาโท :
- บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอิสระ /
ปริญญาตรี :
กรรมการตรวจสอบ
- บัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
- DAP 113/2014, DCP 199/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
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ช่วงเวลา

ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
มาตรฐานแห่งชาติ
ปัจจุบัน กรรมการวิศวกรอาวุโส
2548 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
กระทรวง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟ้า
จำ�กัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการติดตามการ
ประเมินผลโครงการกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้า
2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการติดตามประเมิน
การตรวจการณ์แบบบูรณาการ
2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล
2549 - 2550 ผู้ตรวจราชการ

สำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับ
กิจการพลังงาน
สำ�นักงานปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ�

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

กระทรวงพลังงาน

คณะพาณิยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สภาวิชาชีพบัญชีใน
2554 - ปัจจุบัน ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี
ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการบัญชี พระบรมราชูปถัมภ์
ARUN
2552 - 2553 หุ้นส่วนผู้จัดการ
CONSULTING
GROUP CO., LTD.

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
4 นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
- กรรมการอิสระ

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
(ปี)

ช่วงเวลา

57 ปริญญาโท :
2555 - ปัจจุบัน
- MBA University of Detroit, USA 2547 - ปัจจุบัน
ปริญญาตรี :
- วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
2551 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม
- DCP 19/2002, ACP 21/2008,
MFR 6/2008, MIR 3/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
5 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
53 มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการ/ ประธานกรรมการ
สิงหเสนี)
2545 - ปัจจุบัน
บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
ผ่านการอบรม
2543 - ปัจจุบัน
สามีของนางสาวกาญจนา
- DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริม
ริมพณิชยกิจ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2538 - ปัจจุบัน
บิดาของนางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
2555 - ปัจจุบัน
6 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 55 ปริญญาตรี :
- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2538 - ปัจจุบัน
- กรรมการ /รองกรรมการ
ผ่านการอบรม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน
- DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ภรรยาของนายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
มารดาของนางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
2554 - ปัจจุบัน
7 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
28 ปริญญาโท :
- MSc International Financial
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้
Management, Queen Mary 2557 - ปัจจุบัน
จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ/ธุรการ /
University of London
เลขานุการบริษัท
ปริญญาตรี :
2553 -2554
- BEng Mechanical
บุตรของนายประเสริฐ
Engineering, University of
ตรีวีรานุวัฒน์และ
Nottingham
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม
- DAP 100/2013, CSP 52/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บมจ. อีเอ็มซี

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
บจก. จีแก๊ส
โลจิสติกส์
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

กรรมการ
ผู้บริหาร

บมจ. หลักทรัพย์
คันทรี่ กรุ๊ป

รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

กรรมการ

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

วิศวกร
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ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
(ปี)

8 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี 48 ปริญญาตรี :
- บริหารทรัพยากรบุคคล
- รองกรรมการผู้จัดการ
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ฝ่ายขาย
9 นายเจริญชัย อำ�นาจสมบูรณ์สุข 56 ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมเศาตร์ (เครื่องกล)
- รองกรรมการผู้จัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายความปลอดภัย
10 นางฐิติมา ธนาปกิจ
34 ปริญญาโท :
- บริหารธุรกิจ
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเงิน
ปริญญาตรี :
- บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลา

ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
2556 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2554 - 2556

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บจก. จีแก๊ส
โลจิสติกส์
รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Baker Tilly Risk

2547 - 2551 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

Management
and Services

Pricewaterhouse
Coopers ABAS

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ
31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

เปลี่ยนแปลง

1. นายวิศิษฐ์

อัครวิเนค

-

-

-

2. นายเจริญ

ประจำ�แท่น

-

-

-

3. นายธีรชัย

อรุณเรืองศิริเลิศ

-

-

-

4. นายชูพงศ์

ธนเศรษฐกร

-

-

-

5. นายประเสริฐ

ตรีวีรานุวัฒน์

75,616,000

5,780,800

-

6. นางสาวกาญจนา

ริมพณิชยกิจ

25,568,000

1,278,400

-

7. นางสาวนิตา

ตรีวีรานุวัฒน์

50,615,600

3,530,780

-

8. นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี

-

-

-

9. นายเจริญชัย

อำ�นาจสมบูรณ์สุข

-

-

-

10. นางฐิติมา

ธนาปกิจ

-

-

-
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

ณ 31 ธ.ค. 57 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 60 ของทุน
ชำ�ระแล้วและคุณประเสริฐดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้
จัดการในบริษัท

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

ณ 31 ธ.ค. 57 คุณกาญจนา สามี บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 60 ของทุนชำ�ระ
แล้ว และคุณกาญจนาดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการในบริษัท

บริษัท มิดเดิลจี จำ�กัด
(สถานีบริการก๊าซ)

ในอดีตคุณนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ และคุณฐากูร ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ถือหุน้ รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ
ทุนชำ�ระแล้วของบริษทั ดังกล่าว และคุณนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษทั
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556 บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทัง้ 2 รายได้ขายหุน้ ในมิดเดิลจีให้แก่บคุ คล
ภายนอกทั้งหมด และลาออกจากการเป็นกรรมการของมิดเดิลจีแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด วีรา
(สถานีบริการก๊าซ)

คุณประสิทธิ์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท

บริษัท ปราณีปิโตรเลียม จำ�กัด
(สถานีบริการก๊าซ)
บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลียม คุณประภัศร์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็น
จ�ำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดรากอน ผู้ถอื หุ้นและกรรมการของบริษัท
ปิโตรเลียม จ�ำกัด) (สถานีบริการก๊าซ)
บริษทั เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม
จ�ำกัด (สถานีบริการก๊าซ)
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ขนาดของรายการ
ความเห็นของ
(ล้านบาท)
รายละเอียดของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2556 ปี 2557
รายได้จากการ - มิดเดิลจี
TG จำ�หน่ายก๊าซ LPG ให้ 19.06 15.23 การท�ำรายการดั ง กล่ า วเป็ น การท�ำการค้ า
จำ�หน่ายแก๊ส
- วีรา
กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 8.63 0.34 ตามปกติ โดยราคาจ�ำหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน
- เอส วี พี
ดังกล่าว
1.30 4.31 คือ ค่าน�้ำก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่าน�้ำก๊าซเป็น
สามพราน
ราคาเดียวกับที่จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และ
ปิโตรเลียม
ค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
- ปราณี ปิโตรเลียม
6.18 11.06 ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข
- เอส วี พี
7.18 ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอืน่
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท�ำรายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
รายได้ค่าขนส่ง - วีรา
GG ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 0.38 0.25 การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้าตาม
- เอส วี พี
ให้กบั บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยง 0.12 ปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ กำ�หนด
สามพราน
ดังกล่าว
ไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข
ปิโตรเลียม
ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอืน่
- เอส วี พี
0.26
กัลปพฤกษ์
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ปิโตรเลียม
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
รายได้ค่าสินค้า - มิดเดิลจี
TT ขายอะไหล่อุปกรณ์ระบบ 0.16 0.03 การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้าตาม
และบริการ
- ปราณี ปิโตรเลียม แก๊ส ให้บุคคลที่มีความเกี่ยว 0.03 ปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส
โยงดังกล่าว
เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้กับลูกค้า
ทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การค้ากับลูกค้ารายอื่น
ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
รายได้ค่าสินค้า - มิดเดิลจี
RE ให้บริการตรวจสอบระบบ - 0.005 การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้าตาม
และบริการ
- วีรา
ความปลอดภัยกับบุคคลที่มี 0.006 - ปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตามอัตราที่
- ปราณี ปิโตรเลียม ความเกี่ยวโยงดังกล่าว
0.006 0.102 บริษทั ฯ กำ�หนดไว้กบั ลูกค้าทุกราย และมีเงือ่ นไข
- เอส วี พี
- 0.080 ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอืน่
สามพราน
ปิโตรเลียม
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
- เอส วี พี
- 0.120 ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
กัลปพฤกษ์
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ปิโตรเลียม
ตามการค้าโดยปกติ
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ประเภทของ
รายการ
รายได้อื่น

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
รายละเอียดของรายการ
ปี 2556 ปี 2557

- มิดเดิลจี
TG ให้บริการอบรมพนักงาน
- เอส วี พี
บรรจุแก๊ส ให้แก่บริษทั ดังกล่าว
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม
- ปราณี ปิโตรเลียม

-

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

0.005 การทำ�รายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะการทำ�
0.003 ธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญพนักงานของ
สถานีบริการซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เข้าร่วม
เป็นไปตามอัตราทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการลูกค้ารายอืน่
0.005 และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้า
กับลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ

การซื้อสินค้า

เงินกู้ยืม

วีรา

ครอบครัว
ตรีวีรานุวัฒน์

กลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารซื้ อ น้ำ � มั น
ดีเซลจากสถานีบริการดังกล่าว
โดยเฉพาะในส่วนของ GG
ซึ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงเพื่อ
ใช้ในการขนส่ง เนื่องจากใน
อดีตจนถึง 15 ก.ค. 2556
กลุ่ ม บริ ษั ท ทำ �การเช่ า สถานี
บริการของหจก.ดังกล่าวเป็น
พื้นที่จอดรถของ GG โดยราย
ละเอียดการซื้อเชื้อเพลิงของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็นดังนี้
TG
GG
TT
RE
TT
ต้นงวด
จ่ายคืนระหว่างงวด
ปลายงวด
RE
ต้นงวด
จ่ายคืนระหว่างงวด
ปลายงวด

การท�ำรายการดั ง กล่ า วเป็ น การท�ำการค้ า
ตามปกติ การซื้อเชื้อเพลิงดังกล่าว เป็นราคา
เดียวกับที่หจก.ดังกล่าวจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าราย
อืน่ และเป็นราคาหจก.ดังกล่าวจ�ำหน่ายแก่ลกู ค้า
ทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดัง
กล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท�ำรายการดัง
กล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตาม
การค้าโดยปกติ
0.02
12.22
0.19
0.67
28.50
(16.00)
(12.50)
3.72
(3.72)
-

0.05
-

ในอดีต TT และ RE มีการกู้ยืมเงินจากกรรมการ
ของบริษัท เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน โดยมิได้มี
การคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดย ณ 31 ธันวาคม
2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นใน
อดีต ซึ่งเกิดขึ้นได้ส�ำหรับบริษัทจ�ำกัดทั่วไป และ
มิได้ท�ำให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์
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นโยบายและการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ำรายการระหว่างกันจ�ำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และการมีเงือ่ นไขการค้า
และราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการท�ำรายการระหว่างบริษัท และบุคคลทั่วไป หรือ
การท�ำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ำรายการในลักษณะเดียวกับของ
ผูป้ ระกอบการอืน่ ในธุรกิจ บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็น
ต่อการท�ำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาสและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น
หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น
เกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าวและจะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มี
นโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น�ำไปประกอบธุรกิจหรือด�ำเนินงานแทนบริษัทฯ
• เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีม่ คี วามขัดแย้งอันเนือ่ งจาก
กรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุมัติการท�ำรายการดังกล่าว กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีอ�ำนาจออกเสียง
ในการอนุมัติให้ท�ำรายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว
• ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือ
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชีพ.ศ. 2543 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือก
ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจ
ได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงิน
ของบริษัททาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)
ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
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ค�ำอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
กลุม่ บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ผ่านการบริหารจัดการของบริษทั ฯ  และบริษทั ย่อย โดย
สามารถจ�ำแนกได้เป็น 4 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว การให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ
และจ�ำหน่ายอุปกรณ์ และการให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ดังนี้
รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
1,500

หนวย / ลานบาท

รวม 1,209.20

รวม 1,204.24

37.61
74.77
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1,200
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การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย
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การติดตั�ง และกอสรางระบบกาซ
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การจัดจำหนาย LPG
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มาณขายก๊าซในเขตกรุ
มณฑล
และภาคเหนื
าง 2556 ทีม่ รี ายได้ 1,209.20 ล้านบาท
ในปี 2557 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้จปริากการขายและให้
บริการทังเทพและปริ
ง้ สิน้ 1,204.04
ล้านบาท
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ตัน โตรเลียมเหลวลดลงเล็กน้อยตามสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และนโยบายลอยตัวก๊าซของภาครัฐ ซึง่ ยังส่งผล
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900 หนวย / ลานบาท
1,500
รวม 1,209.20
600
1,200
37.61

รวม 1,204.24

การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภั
บร�ษัท ทาคูยนิ กรุป จำกัด (มหาชน)
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ส�ำหรับรายได้ค่าบริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกซึ่งแสดงในงบการเงินรวมปี 2557 จ�ำนวน 21.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้
จากการให้บริการแก่บุคลลภายนอกที่มีอยู่ 9.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 119 เนื่องจากให้บริการขนส่งแก่ปตท. เพิ่มขึ้น
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รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม
รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซและก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) การติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ซึ่งรับรู้
เป็นรายได้จากการขาย และ 2) การรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการบริการตามขั้นความส�ำเร็จของงาน
นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่อาคารส�ำนักงาน (ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประเภท อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน) โดยมีรายได้ตามประเภทการด�ำเนินธุรกิจดังนี้
ประเภทธุรกิจ
ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์
ก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม
เช่าพื้นที่อาคาร
รวม

ปี 2556
ล้านบาท
39.97
41.31
5.30
86.58

ปี 2557
สัดส่วน
46.17
47.71
6.12
100.00

ล้านบาท
17.09
44.93
5.52
67.54

สัดส่วน
25.30
66.53
8.17
100.00

การปรับตัวลดลงของรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์เกิดจากการลดลงของจ�ำนวนรถยนต์ที่มาติดตั้ง โดยเฉพาะในส่วน
ของรถยนต์ NGV ซึ่งมาจาก 2 ปัจจัยหลักได้แก่ 1) จ�ำนวนสถานีบริการของก๊าซ NGV มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ท�ำให้ความต้องการเปลี่ยน
ระบบการติดตั้งของผู้ใช้บริการไม่เพิ่มขึ้น และ 2) ราคาน�้ำมันในตลาดโลกลดลง จึงท�ำให้การใช้ก๊าซในภาคขนส่งลดลง
ส�ำหรับรายได้จากการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรมปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  เนื่องจากบริษัทฯ รับงานก่อสร้าง
คลังก๊าซ LPG บางปะกง ซึ่งรับรู้รายได้ตามขั้นความส�ำเร็จของงานในระหว่างปี 2557 มูลค่า 22.61 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างที่เหลืออีกประมาณ
114 ล้านบาท จะรับรู้เป็นรายได้ส�ำหรับปี 2558 ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างคลังก๊าซ LPG ขอนแก่น มูลค่างาน 165
ล้านบาท จะต้องสร้างให้แล้วเสร็จและรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 2558
รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 39.40 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 41.85
ล้านบาท คิดเป็น 6.22% เนื่องจากอัตราค่าบริการสูงขึ้น
รายได้อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าบริการรับฝากคลัง โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ
มีรายได้อื่นเท่ากับ 9.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 11.38 ล้านบาท เนื่องจากปี 2556 มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการจ่ายช�ำระค่าสินค้า
จากเจ้าหนี้ต่างประเทศ
หากพิจารณาเฉพาะรายได้อื่นของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2557 จ�ำนวน 35.20 ล้านบาท เพื่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้อื่น
13.07 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจ�ำนวน 18.00 ล้านบาท ส่วนรายได้ ค่าบริการรับฝากคลัง ส�ำหรับปี 2557
ไม่ได้แตกต่างอย่างมีสาระส�ำคัญจากปีก่อน

2. ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
การขายก๊าซ LPG
บริษัทฯ มีต้นทุนขายก๊าซที่ส�ำคัญคือ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่าขนส่งเข้าคลัง ค่าผ่านคลัง และเงินสมทบกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยในปี 2557
บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการรับแก๊สเข้าคลังสินค้า  จากเดิมที่รับแก๊สทางบกจากผู้จัดจ�ำหน่าย เป็นการขนส่งก๊าซทางเรือเพื่อรับเข้าคลังสินค้าด้วย
ท�ำให้ต้นทุนก๊าซโดยรวมลดต�่ำลงประมาณ 1.08%
ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายทั้งการให้ส่วนลดและของแถม เพื่อรักษาฐานลูกค้าส่งผลให้อัตราก�ำไร
ขั้นต้นส�ำหรับปี 2557 โดยเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเหลือ 5.68% จากปี 2556 ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้น 6.07%
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

การบริการขนส่ง
ต้นทุนในการขนส่ง ประกอบด้วย ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายพนักงานขนส่ง ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา  และค่าเสื่อมราคารถขนส่ง
โดยต้นทุนเฉลีย่ ในปี 2557 ของบริษทั ฯ ลดลงจากปีกอ่ น เนือ่ งจากบริษทั ฯ เพิม่ ปริมาณการซือ้ น�ำ้ มันดีเซลต่อครัง้ ตัง้ แต่กลางปี 2556 ท�ำให้สามารถ
บริหารจัดการต้นทุนในการบริการได้ดีขึ้น ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นจาก 18.73% ในปี 2556 เป็น 20.39% ในปี 2557
การติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม
ส�ำหรับการติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ ต้นทุนส่วนใหญ่ คือ ค่าอุปกรณ์ในการติดตัง้ ได้แก่ ถังก๊าซและอุปกรณ์เป็นหลัก โดยมีสดั ส่วนประมาณ
ร้อยละ 70 ของต้นทุนจากการขาย ในขณะที่ต้นทุนในการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรมนั้น ต้นทุนหลักจะประกอบด้วย ต้นทุน
ค่าอุปกรณ์ ต้นทุนค่าออกแบบ และต้นทุนค่าแรงงานของพนักงานเป็นหลัก ทั้งนี้แม้ว่ารายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ลดลงมาก
ในปี 2557 แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตราก�ำไรขั้นต้นได้ไม่แตกต่างจากปีก่อน คือประมาณ 32% ของยอดขาย
การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นหลักโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของต้นทุนในการให้บริการ ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถก�ำหนดอัตราค่าบริการให้สูงขึ้น ท�ำให้
มีก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 44.11% ในปี 2556 เป็น 46.52% ในปี 2557

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการจัดจ�ำหน่ายก๊าซและการให้บริการขนส่งก๊าซ อยู่ที่ร้อยละ 5 - 8 ของรายได้จากการขาย
และให้บริการ โดยในปี 2557 สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทฯ มีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่เก็บเงินได้
ภายในปี จ�ำนวน 2.13 ล้านบาท และค่าขนส่งก๊าซไปยังลูกค้าลดลง เนื่องจากเพิ่มจุดกระจายสินค้าให้ใกล้กับลูกค้ามากขึ้น
ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม และการให้บริการทดสอบและ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมอยู่ที่ร้อยละ 23 - 29 ของรายได้ โดยในปี 2557 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการติดตั้ง
ระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ลดลงมาก
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารของกลุม่ บริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าขนส่งก๊าซไปยังลูกค้า ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน และค่าเสือ่ มราคา
ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 เท่ากับ 77.24 ล้านบาท คิดเป็น 6.41% ของรายได้จากการขายและ
บริการ ลดลงจากปี 2556 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้นเท่ากับ 86.56 ลดลง 10.76% เนื่องจากมีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญจากลูกหนีท้ เี่ ก็บเงินได้ภายในปีและค่าขนส่งก๊าซไปยังลูกค้าลดลง ทัง้ นีค้ า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานในปี 2557 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 13% เนือ่ งจาก
การขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี ประกอบกับมีบุคลากรในการท�ำงานเพิ่มขึ้น และมีการตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามข้อก�ำหนดของบริษัทจดทะเบียน
ในระหว่างปี 2557

4. ความสามารถในการท�ำก�ำไร
กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2557 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 103.83 ล้านบาท คิดเป็น 8.62% ต่อยอดขาย ลดลงเล็กน้อย
จากปี 2556 ที่มีก�ำไรขั้นต้นรวม 112.31 ล้านบาท คิดเป็น 9.29% ต่อยอดขาย เนื่องจากการลดลงของก�ำไรขั้นต้นจากการขายก๊าซ  LPG
ทัง้ นีธ้ รุ กิจทีม่ กี ำ� ไรขัน้ ต้นสูงยังคงเป็นการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมทีม่ อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นประมาณ 46% ต่อยอดขาย
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 จ�ำนวน 27.18 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2556 ที่มีก�ำไรสุทธิ 28.55 ล้านบาท เนื่องจาก
ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรมที่มีรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ
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ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

เปลี่ยนแปลง

186.76
80.32
61.62
31.47
208.38
9.33
577.88

29.17
69.13
44.99
5.07
215.98
10.41
374.75

540.25%
16.19%
36.96%
520.71%
-3.52%
-10.37%
54.20%

157.6
40.64
5.28
374.36
577.88

98.09
47.18
3.94
3.69
221.85
374.75

60.67%
-13.86%
-100.00%
43.09%
68.74%
54.20%

สินทรัพย์รวม
ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 577.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 203.13 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 54.20 เนื่องจาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินฝากที่มีภาระค�้ำประกัน เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนระหว่างปี 2557 ซึ่งยังไม่ได้ใช้ตาม
จุดประสงค์ในการระดมทุนตามที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านโยบายพลังงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 69.13 ล้านบาทเป็น 80.32 ล้านบาทเนื่องจากมีรายได้ค้างรับจากบริการทดสอบ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าส�ำหรับงานก่อสร้างคลังก๊าซจ�ำนวน 5.05 ล้านบาท
- เงินกู้ยืนจากสถาบันการเงินลดลง 6.54 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายคืนตามงวดช�ำระในระหว่างปี 2557 และไม่ได้กู้ยืมเพิ่มเติม
- สินค้าคงเหลือของกลุม่ บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จาก 44.99 ล้านบาทเป็น 61.62 ล้านบาทเนือ่ งจากการเพิม่ วิธกี ารรับก๊าซ LPG เข้าคลังสินค้า
ทางเรือ จากเดิมที่รับก๊าซเข้าคลังสินค้าทางบกเพียงทางเดียว ท�ำให้มีปริมาณก๊าซ LPG เป็นสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวดเพิ่มขึ้นจาก
13.33 ล้านบาท เป็น 30.08 ล้านบาท
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

หนี้สินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 203.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 ที่มีหนี้สินรวม 152.90 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 33.11 เนื่องจาก
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จาก 98.09 ล้านบาท เป็น 157.60 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างคลังก๊าซ
จ�ำนวน 37.79 ล้านบาท และมีเจ้าหนีเ้ งินกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ จาก 26.42 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 43.30 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราสมทบเงินกองทุนตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557
- เงินกู้ยืนจากสถาบันการเงินลดลง 6.54 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายคืนตามงวดช�ำระในระหว่างปี 2557 และไม่ได้กู้ยืมเพิ่มเติม
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ลดลง 3.94 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายช�ำระคืนทั้งหมดในระหว่างปี 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 374.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จ�ำนวน 152.51 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 68.74 เนื่องจากมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 106.64 ล้านบาท ประกอบกับ
มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 27.18 ล้านบาท แม้ว่าในระหว่างปีจะมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 25.95 ล้านบาท
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั
ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
		ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ ับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
		ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
		ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท
ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการ
ด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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งบการเงิน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

7
8

186,775,947
80,323,729

29,168,870
69,133,123

138,691,309
50,785,025

5,901,980
46,573,760

28
9

61,618,638
168,257

44,993,687
93,386

30,000,000
30,081,910
143,723

25,000,000
13,335,553
25,189

328,886,571

143,389,066

249,701,967

90,836,482

7

31,470,181

5,069,799

26,300,000

-

10
11
12
13
14
16

1,432,016
5,207,875
208,378,637
983,459
991,331
530,447

2,352,115
5,553,491
215,983,961
574,310
952,535
872,863

1,432,016
90,359,770
95,551,749
258,380
483,837
425,974

2,352,115
90,359,770
95,272,781
331,626
872,688
548,390

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

248,993,946

231,359,074

214,811,726

189,737,370

รวมสินทรัพย์

577,880,517

374,748,140

464,513,693

280,573,852

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้ำ�ประกัน
ลูกหนี้การค้าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกว่าหนึ่งปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
56 รายงานประจำ�ปี 2557

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

17

157,595,964

98,094,189

110,411,009

76,016,497

18

6,541,417

6,541,263

6,000,000

6,000,000

19

2,385,550
824,107

2,484,765
1,289,439
1,159,952

1,345,785
-

1,225,083
818,856
-

167,347,038

109,569,608

117,756,794

84,060,436

18

34,100,000

40,643,303

9,500,000

15,500,000

19
20
16

825,627
423,222
821,566

1,462,506
654,320
238,503
328,160

394,679
324,811

793,247
352,006
323,160

36,170,415

43,326,792

10,219,490

16,968,413

203,517,453

152,896,400

127,976,284

101,028,849

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจำ�นวน 400,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2556 : หุ้นสามัญจำ�นวน
15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
   หุ้นละ 10 บาท)

21

200,000,000

150,000,000

200,000,000

150,000,000

200,000,000
106,643,230

150,000,000
5,360,000

200,000,000
106,643,230

150,000,000
5,360,000

20,636,290

20,636,290

-

-

2,900,000
44,183,544

45,855,450

2,900,000
26,994,179

24,185,003

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

374,363,064
-

221,851,740
-

336,537,409
-

179,545,003
-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

374,363,064

221,851,740

336,537,409

179,545,003

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

577,880,517

374,748,140

464,513,693

280,573,852

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญจำ�นวน 400,000,000 หุ้น
ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2556 : หุ้นสามัญจำ�นวน
15,000,000 หุ้น ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

21

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
58 รายงานประจำ�ปี 2557

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ

1,101,126,909
103,128,541

1,136,108,367
73,103,884

1,081,422,185
-

1,087,097,004
-

รวมรายได้

1,204,255,450

1,209,212,251

1,081,422,185

1,087,097,004

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ

(1,032,010,282) (1,051,618,869) (1,019,981,462) (1,021,101,112)
(68,417,762)
(45,280,835)
-

รวมต้นทุนขาย

(1,100,428,044) (1,096,899,704) (1,019,981,462) (1,021,101,112)

กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่น

103,827,406
9,078,743

112,312,547
11,378,677

61,440,723
35,204,186

65,995,892
13,069,774

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

112,906,149
(26,276,817)
(50,957,320)
(1,534,994)

123,691,224
(33,689,791)
(52,871,093)
(1,290,280)

96,644,909
(31,461,222)
(29,347,958)
(559,272)

79,065,666
(37,272,561)
(28,232,317)
(295,116)

รวมค่าใช้จ่าย

(78,769,131)

(87,851,164)

(61,368,452)

(65,799,994)

34,137,018
(6,958,924)

35,840,060
(7,290,352)

35,276,457
(3,617,281)

13,265,672
(2,678,961)

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

24

25
26

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

27,178,094
-

28,549,708
-

31,659,176
-

10,586,711
-

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

27,178,094

28,549,708

31,659,176

10,586,711

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม

27,178,094
-

28,779,920
(230,212)

31,659,176
-

10,586,711
-

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

27,178,094

28,549,708

31,659,176

10,586,711

27,178,094
-

28,779,920
(230,212)

31,659,176
-

10,586,711
-

27,178,094

28,549,708

31,659,176

10,586,711

0.08

0.11

0.09

0.04

การแบ่งปันกำ�ไร

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม

กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
60 รายงานประจำ�ปี 2557

150,000,000

5,360,000

5,360,000
-

106,643,230

5,360,000
101,283,230
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

130,000,000
20,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
ลดลงจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

21

200,000,000

21
23
22

150,000,000
50,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิ่มทุน
เงินปันผล
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

20,636,290

20,636,290
-

20,636,290

20,636,290
-

-

-

2,900,000

2,900,000
-

45,855,450

17,075,530
28,779,920

44,183,544

45,855,450
(25,950,000)
(2,900,000)
27,178,094

ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
กำ�ไรสะสม
ภายใต้การ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ควบคุมเดียวกัน ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
จัดสรร
บาท
บาท
บาท

งบการเงินรวม

-

264,530
(34,318)
(230,212)

-

-

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม
บาท

221,851,740

173,336,350
20,000,000
(34,318)
28,549,708

374,363,064

221,851,740
151,283,230
(25,950,000)
27,178,094

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว
หมายเหตุ
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
เงินปันผล
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

21
23
22

งบการเงินเฉพาะบริษัท
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
รวมส่วนของ
มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น
บาท
บาท
บาท
บาท

150,000,000 5,360,000
- 24,185,003 179,545,003
50,000,000 101,283,230
- 151,283,230
- (25,950,000) (25,950,000)
- 2,900,000 (2,900,000)
- 31,659,176 31,659,176

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

200,000,000 106,643,230 2,900,000

26,994,179 336,537,409

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

130,000,000
20,000,000
-

5,360,000
-

-

13,598,292 148,958,292
- 20,000,000
10,586,711 10,586,711

150,000,000

5,360,000

-

24,185,003 179,545,003

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

34,137,018

35,840,060

35,276,457

13,265,672

14,933,335
(2,080,283)

14,611,550
1,570,698

4,501,110
(2,134,637)

4,324,227
1,520,698

506,851
-

(593,420)
-

-

25,308

(52,051)
(1,386,994)
1,534,994

439,387
(1,361,413)
1,290,280

(1,810,880)
559,272

(582,411)
295,116

47,592,870

51,797,142

36,391,322

18,848,610

(5,692,528)
(17,131,802)
(74,871)
342,416
59,326,972
(335,845)
171,307
493,406

16,400,231
15,744,864
182,584
(130,000)
(20,332,115)
511,576
(11,246)
5,000

(390,502)
(16,746,357)
(118,534)
122,416
34,392,162
42,673
1,651

(9,918,265)
(1,827,912)
83,029
(20,000)
10,790,766
344,361
-

เงินสดจากการดำ�เนินงาน
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ภาษีเงินได้จ่าย

84,691,925
(1,534,994)
(8,210,013)

64,168,036
(1,943,270)
(14,098,563)

53,694,831
(559,272)
(2,701,501)

18,300,589
(948,106)
(4,648,885)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

74,946,918

48,126,203

50,434,058

12,703,598

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกำ�ไรสุทธิ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
12, 13, 14
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
8, 10
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
9
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
11
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและ
ตัดจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำ�เนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินคืนทุนในเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
11
เงินสดจ่ายแก่ส่วนที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
จากการคืนทุนในบริษัทย่อย
11
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
และกิจการร่วมค้า
11
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
13, 14
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการรับชำ�ระเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
28
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
28
แก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
7
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
-

-

-

34,318

-

(34,318)

-

-

-

-

-

(5,000,000)

(7,269,263)

(10,477,486)

(4,704,482)

(8,239,206)

100,000

52,346

-

-

1,386,994
-

1,361,413
-

10,000,000
1,044,853
(15,000,000)

479,260
(25,000,000)

(26,400,382)

(122,447)

(26,300,000)

-

(32,182,651)

(9,220,492)

(34,959,629)

(37,725,628)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
64 รายงานประจำ�ปี 2557

งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

18
28

(6,543,149)
-

(6,504,872)
(32,223,908)

(6,000,000)
-

(6,000,000)
-

21
23

151,283,230
(25,950,000)

20,000,000
(41,843,700)

151,283,230
(25,950,000)

20,000,000
-

19

(3,947,271)

(2,744,580)

(2,018,330)

(1,539,653)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน

114,842,810

(63,317,060)

117,314,900

12,460,347

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

157,607,077
29,168,870

(24,411,349)
53,580,219

132,789,329
5,901,980

(12,561,683)
18,463,663

186,775,947

29,168,870

138,691,309

5,901,980

179,029

4,226

2,350

-

4,574

-

-

-

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล		
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

7

รายการที่ไม่กระทบเงินสด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
จำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โดยสินเชื่อ
(รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท” รายละเอียดของบริษัทย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 11
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจการค้าแก๊ส ธุรกิจบริการขนส่งแก๊ส ธุรกิจบริการติดตั้งแก๊สและตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊ส
รถยนต์และอุตสาหกรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

2. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
			 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
			 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
			 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเป็นหลักในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
			 งบการเงิน
			 การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญและ
			 การใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกลุม่ บริษทั ไปถือปฏิบตั แิ ละต้องเปิดเผยเรือ่ ง
			 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวมและ
			 งบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
			 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็นภาษาไทยในกรณีทมี่ เี นือ้ ความ
			 ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
			 กลุ่มบริษัทได้พิจารณาจัดประเภทรายการใหม่ระหว่างต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
			 เพือ่ ให้การแสดงรายการมี ความถูกต้องและตรงตามลักษณะของรายการบัญชีมากยิง่ ขึน้ โดยผลกระทบของรายการจัดประเภทใหม่
			 ดังกล่าว มีดังนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตามที่ได้รายงาน
ไว้เดิม
บาท

งบการเงินรวม
การจัดประเภทใหม่เพิ่ม
ขึ้น(ลดลง)
บาท

ตามที่จัด
ประเภทใหม่
บาท

1,055,203,685
70,350,625
5,593,497
52,312,781

(3,584,816)
(25,069,790)
28,096,294
558,312

1,051,618,869
45,280,835
33,689,791
52,871,093

ตามที่ได้รายงาน
ไว้เดิม
บาท

งบการเงินรวม
การจัดประเภทใหม่เพิ่ม
ขึ้น(ลดลง)
บาท

ตามที่จัด
ประเภทใหม่
บาท

1,021,659,424
37,272,561
27,674,005

(558,312)
(558,312)

1,021,101,112
37,272,561
28,232,317

			 การจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท
2.2		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความที่เกี่ยวข้อง
			 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกีย่ วข้องกับกลุม่ บริษทั
					 มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
   		 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
		 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
   		 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
   		 (ปรับปรุง 2555)
		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
		

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

		

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

		

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

		
		
		
		
		
		
		

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

		
		

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

					
					
					
					
					
					

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
   เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการ
เงินในสภาพ เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มีการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการแปลงสภาพของเครื่องมือทางการเงินที่การตัดสินใจเป็นของผู้ถือตราสาร จะไม่มีผล
กระทบกับการจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินในส่วนที่เป็นหนี้สิน นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบาย
ส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของว่า กิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละรายการ
ในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ การปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ได้มกี ารอธิบายให้ชดั เจนขึน้ ว่า ค่าใช้จา่ ยทีก่ อ่ ให้เกิดการรับรูส้ นิ ทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านัน้ จึงสามารถจัดประเภท
เป็นกิจกรรมลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยู่ส�ำหรับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หรื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ซึ่ ง วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก�ำหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
จากการใช้หรือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานว่า ราคาตามบัญชี
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขายนอกจากนี้ได้มีการ
รวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็นส่วน
ของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง2555)
ได้มีการตัดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการเช่าที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัดให้เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน มาตรฐานได้มีการ
แก้ไขให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารโดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็นสัญญา
เช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด�ำเนินงานโดยใช้หลักการทั่วไปที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 การปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง2555)
ได้ตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ออก การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ได้มีการตัดข้อความในส่วนของการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก
การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับ
การจ�ำหน่ายหรือการจ�ำหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ วิธีการทางบัญชีดังกล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้า
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง2555)
ได้มกี ารยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐบาลโดยยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายละเอียดส�ำหรับ
รายการทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ กับรัฐบาลและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน นอกจากนีไ้ ด้มกี ารก�ำหนดค�ำนิยามของกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ได้มกี ารอธิบายให้ชดั เจนขึน้ ส�ำหรับการเปลีย่ นนโยบายการบัญชีจากวิธสี ว่ นได้เสียมาเป็นวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีกำ� หนดให้มกี ารปรับปรุงโดยวิธยี อ้ นหลังในเรือ่ งนี้ กรณีทกี่ จิ การสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่วนได้เสีย
ในบริษัทดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยวิธียุติธรรม การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราไคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ได้มกี ารอธิบายให้ชดั เจนขึน้ ส�ำหรับการเปลีย่ นนโยบายการบัญชีจากวิธสี ว่ นได้เสียมาเป็นวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีก�ำหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลังในเรื่องนี้ กรณีที่กิจการสูญเสียการควบคุมร่วมได้เสียในบริษัท
ดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง2555)
ได้มีการเน้นหลักการของการเปิดเผยที่มีอยู่ในปัจจุบันส�ำหรับเหตุการณ์และรายการที่มีสาระส�ำคัญ โดยมีการเพิ่มเติม
ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิดเผยเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม (ถ้าหากมีสาระส�ำคัญ)
และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันจากข้อมูลล่าสุดของรายงานประจ�ำปีการปรับปรุง การปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง2555)
ได้มีการอธิบายการปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด จะต้องไม่เกินกว่าส่วนงานด�ำเนินงานก่อน
การรวมส่วนงาน ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรือ่ ง ส่วนงานด�ำเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถแบ่งแยกได้ที่ได้จากการรวมธุรกิจ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัว
ตนต้องรับรูแ้ ยกต่างหากจากค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีต่ า่ งกันอาจรับรูร้ วมกันเป็นสินทรัพย์หน่วยเดียวกัน ถ้ามีอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง2555)
ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภทและวิธกี ารบันทึกบัญชีของรายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ทชี่ ำ� ระด้วยเงินสดและ
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ทชี่ ำ� ระด้วยตราสารทุนในกลุม่ กิจการ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่อกลุม่ บริษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง2555)
ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
โดยวัดจากมูลค่ายุตธิ รรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิของผูถ้ กู ซือ้ จะท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ตราสารนัน้ แสดงถึงส่วนได้เสียในความ
เป็นเจ้าของปัจจุบนั และท�ำให้ผถู้ อื มีสทิ ธิได้รบั ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการตามสัดส่วนทีล่ งทุนในกรณีทมี่ กี ารช�ำระบัญชี
ส�ำหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจะก�ำหนดให้ใช้เกณฑ์อื่นในการวัดมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะน�ำมาใช้กับ
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง2555)
ได้มกี ารก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก การเปิดเผยข้อมูลโดยมาตรฐาน
ฉบับอืน่ มิตอ้ งน�ำมาปฏิบตั ใิ ช้ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการก�ำหนดให้เปิดเผย การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง2555)
มีการอธิบายให้ชดั เจนขึน้ ว่ากิจการจะเปิดเผยการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเมือ่ มีการรายงานการวัดมูลค่านัน้
ให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

70 รายงานประจำ�ปี 2557

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
ก�ำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�ำหรับหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจ�ำนวนของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งน�ำมาจ่ายช�ำระภาระ
ผูกพัน หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิด กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แล้ว
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
ก�ำหนดให้มกี ารพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่โดยอ้างอิงจากเนือ้ หาของข้อตกลง การตีความนี้
ก�ำหนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงือ่ นไขต่อไปนีห้ รือไม่ (1) การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงขึน้ อยูก่ บั การใช้สนิ ทรัพย์ทเี่ ฉพาะเจาะจง
และ (2) ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์นั้น การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
ก�ำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในงบการเงินของผู้ลงทุนส�ำหรับส่วนได้เสียจากกองทุนเพื่อการรื้อถอน ซึ่งสินทรัพย์ของกองทุนมี
การจัดการแยกต่างหาก และมีการจ�ำกัดสิทธิของผูล้ งทุนในการเข้าถึงสินทรัพย์ของกองทุน การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 5 ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรือ่ งการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟ้อรุนแรง ส�ำหรับรอบระยะเวลาซึ่งกิจการได้ระบุแล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของ
ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยที่ในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 ไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
ก�ำหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน การตีความนี้
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการให้บริการสาธารณะโดยที่เอกชนได้เข้าร่วมในการสร้าง
การลงทุน การด�ำเนินงาน และการบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับบริการสาธารณะ การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
ให้ค�ำอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ขายสินค้าหรือให้บริการพร้อมกับให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรือได้รบั สินค้าโดยไม่ต้อง
จ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็นรายการที่มีหลายองค์ประกอบ และสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากลูกค้าต้องปันส่วนให้แต่ละ
องค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่ายสินทรัพย์นอกเหนือจากเงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบัติตนอยู่ในลักษณะ
ทีเ่ ป็นเจ้าของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีก้ ล่าวถึงการก�ำหนดเวลารับรูเ้ งินปันผลค้างจ่าย การวัดมูลค่า
เงินปันผลค้างจ่ายและการบัญชีสำ� หรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทจี่ า่ ยให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผล
ค้างจ่ายเมือ่ กิจการช�ำระเงินปันผลค้างจ่าย การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีไ้ ม่มผี ลกระทบต่อกลุม่ บริษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
ก�ำหนดวิธีการบัญชีส�ำหรับการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งกิจการได้รับโอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของการตีความฉบับนี้ หมายถึงข้อตกลงทีท่ ำ� ให้กจิ การได้รบั ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จากลูกค้าเพือ่ ท�ำให้ลกู ค้าสามารถเชือ่ ม
ต่อกับเครือข่ายได้หรือเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเนื่อง การตีความฉบับนี้กล่าวถึงการวัดมูลค่าเริ่มแรก
ของสินทรัพย์ที่รับโอนและการบันทึกบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
ก�ำหนดวิธกี ารปฏิบตั ทิ างบัญชีในการรับรูส้ งิ่ จูงใจทีผ่ ใู้ ห้เช่าให้แก่ผเู้ ช่าส�ำหรับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
ได้มีการให้แนวทางในการพิจารณาสัญญาที่ได้จัดท�ำขึ้นตามรูปแบบของกฏหมายให้เป็นสัญญาเช่า ว่าโดยเนื้อหาเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรือ่ งสัญญาเช่า หรือไม่ การพิจารณาดังกล่าวอาจจะต้องพิจารณารายการหลายรายการ
ที่มีการเชื่อมโยงกันเสมือนเป็นหนึ่งรายการ แนวทางดังกล่าวได้มีการให้ตัวอย่างของเงื่อนไขที่จะท�ำให้เนื้อหาของสัญญาเช่า
ไม่เข้าเงือ่ นไขเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 การบันทึกบัญชีจะต้องสะท้อนเนือ้ หาสาระของสัญญาดังกล่าว
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
ก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั สิ ำ� หรับรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ภายในกิจการในการพัฒนาและการด�ำเนินงานส�ำหรับเว็บไซต์ทกี่ จิ การ
มีไว้เพือ่ การงานภายในหรือภายนอก โดยให้กจิ การต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรือ่ ง สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
		 2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และ
					 การตีความที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้น�ำมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
					 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)

						 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
						 ฉบับที่ 20

เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
		 ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญได้แก่การเพิม่ เติมข้อก�ำหนดให้กจิ การจัดกลุม่ รายการทีแ่ สดงอยูใ่ น “ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ”
72 รายงานประจำ�ปี 2557

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐาน
ทีป่ รับปรุงนีไ้ ม่ได้ระบุวา่ รายการใดจะแสดงอยูใ่ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับข้อมูลทาง
การเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
ก�ำหนดให้รายการชิน้ ส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สำ� รองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการซ่อมบ�ำรุง รับรูเ้ ป็นรายการทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์หากรายการนัน้ เข้าค�ำนิยามของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเงือ่ นไขดังกล่าวให้จดั ประเภทเป็นสินค้า
คงเหลือ ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญได้แก่ (ก) ผลก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เปลีย่ นชือ่ เป็น
“การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีต
จะรับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้
บริการในอนาคตได้ ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
ให้ข้อก�ำหนดส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
ให้ข้อก�ำหนดส�ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าซึ่งต้องใช้วิธีส่วนได้เสีย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ คือ ก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�ำเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่า
สินทรัพย์และหนี้สินรวมส�ำหรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน หากโดยปกติมีการน�ำเสนอข้อมูลจ�ำนวนเงินดังกล่าวต่อผู้มี
อ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบัติการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญจากจ�ำนวนเงินที่ได้เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินประจ�ำปีล่าสุดส�ำหรับส่วนงานที่รายงานนั้น มาตรฐานดังกล่าวผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจา
กการปฎิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้2 นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
ได้มีการก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกน�ำมาใช้แทนหลักการของการควบคุมและการจัดท�ำงบการเงินรวม
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานนี้ได้ก�ำหนดว่าเมื่อใดกิจการ
ควรจัดท�ำงบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิบายหลักการของการน�ำหลักการของการควบคุมไปใช้
รวมถึงอธิบายถึงข้อก�ำหนดในการจัดท�ำงบการเงินรวม หลักการส�ำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้
คือหากมีอ�ำนาจควบคุม จะต้องมีการจัดท�ำงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจการควบคุม
ที่เหนือกว่าผู้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ผันแปรจากการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ถูกลงทุน และมีความสามารถ
ในการใช้อ�ำนาจในผู้ถูกลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
ได้ก�ำหนดค�ำนิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรม
ที่จัดตั้งขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่า
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของค�ำนิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการด�ำเนินงานร่วมกัน
หรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงออกมาซึ่งสัมพันธ์กับข้อตกลงที่จัดท�ำขึ้น หากในข้อก�ำหนดผู้ร่วมทุน
ได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการด�ำเนินงานร่วมกันจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมี
ภาระในหนี้สิน การด�ำเนินงานร่วมกันจะบันทึกบัญชีสิทธิในสินทรัพย์และภาระในหนี้สิน การร่วมค้าจะบันทึกส่วนได้เสีย
โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
ก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้งบการเงินสามารถประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทางด้านการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
กับส่วนได้เสียทีก่ จิ การมีกบั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึง่ มีโครงสร้างเฉพาะตัวซึง่ ไม่ได้รวมอยูใ่ น
งบการเงินรวม มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุง และลดความซ�ำ้ ซ้อนของค�ำนิยามของมูลค่ายุตธิ รรม โดยการก�ำหนดค�ำนิยาม และแหล่งข้อมูล
ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผล
กระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)
การตีความนีใ้ ห้ใช้กบั ผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำภายใต้การตีความนี้หมายถึงข้อก�ำหนดใดๆที่ก�ำหนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุน
ส�ำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
การตีความนี้อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการจากข้อก�ำหนดหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับ
เงินทุนขั้นต�่ำ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
การตีความนี้ให้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดัง
กล่าวไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท
					
					 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทมีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

 	

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 	
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 	
(ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

			 2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกัน
(ปรับปรุง 2557)
					 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการ
					 เป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
					 ของกลุ่มบริษัท
2.3		 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
			 2.3.1 บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทีก่ ลุม่ บริษทั มีอำ� นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�ำเนินงาน และโดยทัว่ ไปแล้วกลุม่ บริษทั
จะถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ในการประเมินว่ากลุม่ บริษทั มีการควบคุมบริษทั อืน่ หรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึง
การมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบัน
รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม
ตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุม่ บริษทั มีอำ� นาจในการควบคุมบริษทั ย่อย กลุม่ บริษทั จะไม่นำ� งบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม
นับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
กลุม่ บริษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วธิ กี ารซือ้ สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้สำ� หรับการซือ้ บริษทั ย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ทผี่ ซู้ อื้ โอนให้และหนีส้ นิ ทีก่ อ่ ขึน้ และส่วนได้เสียในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกโดยกลุม่ บริษทั รวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์ หรือหนีส้ นิ ทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายช�ำระ ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ และวัดมูลค่าเริม่ แรก
ของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาทีร่ ะบุได้และหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
สิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง
กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์
ทีไ่ ด้มาทีร่ ะบุได้และหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ผูซ้ อื้ ต้องรับรูค้ า่ ความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ และมูลค่าส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อ
ถืออยูก่ อ่ นการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยเนือ่ งจากมีการต่อรองราคาซือ้ จะรับรู้
ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบก�ำไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก�ำไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงระหว่างกลุม่ บริษทั
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

รายชือ่ ของบริษทั ย่อยและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ บริษทั ย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 11
		
			 2.3.2 รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
กลุม่ บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ รายการทีม่ กี บั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของกลุม่ บริษทั ส�ำหรับ
การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุน้ ทีซ่ อื้ มาในบริษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ และก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยส�ำคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงิน
ลงทุนทีเ่ หลือของกิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน นอกจากนีร้ ายการทีเ่ คยรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจการเหล่านั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการเหล่านี้เหมือนกับเป็นการขายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของบริษัทร่วมนั้นลดลง แต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการที่เคยรับรู้
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง
2.4		 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
			 (ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ทีบ่ ริษทั ด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน
และสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
			 (ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
หรือวันทีต่ รี าคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระทีเ่ ป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุน
เมือ่ มีการรับรูร้ ายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบของอัตราแลก
เปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรูก้ ำ� ไรหรือขาดทุนของ
รายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้
ในก�ำไรขาดทุนด้วย

			 (ค) กลุ่มบริษัท
การแปลงค่าผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุม่ บริษทั (ทีม่ ใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้อรุนแรง)
ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนอ
งบการเงินดังนี้
• สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันทีข่ องแต่ละงบแสดงฐานะ
การเงินนั้น
• รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบก�ำไรขาดทุนแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
• ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ กิดจากการซือ้ หน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของหน่วยงาน
ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด
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2.5		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้ อืน่ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา และเงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท (ถ้ามี)
2.6		 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2.7		 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าประเภทแก๊สปิโตรเลียมและ
สินค้าส�ำเร็จรูปอืน่ ค�ำนวณโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการซือ้
สินค้านัน้ เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินคืนตามเงือ่ นไข (ถ้ามี) ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปและงาน
ระหว่างท�ำประกอบด้วย ค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จา่ ยอืน่ ทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิตซึง่ ปันส่วนตามเกณฑ์การด�ำเนินงาน
ตามปกติแต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาปกติทคี่ าดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อให้สินค้านั้นส�ำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อม
คุณภาพตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
2.8		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ทถี่ อื ครองโดยกลุม่ บริษทั เพือ่ หาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่า หรือจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทัง้ สองอย่าง
และไม่ได้มไี ว้ใช้งานโดยกิจการในกลุม่ บริษทั จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการและต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนัน้ จะรวมเป็นส่วนหนึง่ ของ
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ต้นทุนการกูย้ มื จะถูกรวมในขณะทีก่ ารซือ้ หรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมือ่ สินทรัพย์นนั้
ก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือระหว่างที่การด�ำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทเลือกที่จะแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) และเปิดเผยราคามูลค่ายุติธรรมเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะค�ำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้
ประโยชน์ดังนี้
อาคาร
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การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�ำก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาทั้งหมด
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่
ถูกเปลี่ยนแทนออก
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รายการก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้บัญชีก�ำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบก�ำไรขาดทุน
2.9		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุน
ทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้นและต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุน
นัน้ เกิดขึน้ และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถือ และจะ
ตัดมูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอืน่ บริษทั จะรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ย
ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค�ำนวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ได้ประมาณการของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะทั่วไป
ยานพาหนะขนส่ง

20 ปี
15 และ 20 ปี
3 ถึง 10 ปี
5 ปี
10 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
(หมายเหตุข้อ 2.11)
รายการก�ำไรและขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้บัญชีก�ำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบก�ำไรขาดทุน
2.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
			
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการ
ด�ำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ สามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 3-10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึง่ ไม่มกี ารตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปี
สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน
ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่
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เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือ
จากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผูใ้ ห้เช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านัน้ ถือ
เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบั จากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงทีส่ ำ� หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ
ทีเ่ หลืออยู่ สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรืออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุน
และตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ของกลุม่ บริษทั
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การให้เช่า
2.13 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา เงินกู้ยืม
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัด
ท�ำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม
2.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล�ำดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อย ของกลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน�ำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับ
การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
ภาษี เ งิ น ได้ รอการตัด บัญชีตั้งเต็ม จ�ำนวนตามวิธีห นี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์แ ละหนี้ สิ น
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มี
ผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าว
80 รายงานประจำ�ปี 2557

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

จะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ บริษทั จะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะน�ำจ�ำนวนผลต่าง
ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนีส้ นิ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษี
เดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
2.15 ผลประโยชน์พนักงาน
			
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุและ
จ�ำนวนปีที่ท�ำงาน
หนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทโดยคิดจากมูลค่า
ปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และต้นทุนบริการในอดีต ผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุถกู ค�ำนวณขึน้ โดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
ค�ำนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะจ่ายออกไปในอนาคตโดยใช้อตั ราดอกเบีย้ ตามพันธบัตรรัฐบาลทีใ่ ช้สกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบก�ำหนดช�ำระใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
จะต้องรับรู้ในก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิด
2.16 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป
และตามประมาณการจ�ำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รบั รู้ส�ำหรับขาดทุนจากการด�ำเนินงานในอนาคต
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริษัทก�ำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�ำระ
ภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการ
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช�ำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่ำ  
กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจ�ำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน�ำมาจ่ายช�ำระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซงึ่ สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสีย่ งเฉพาะของหนีส้ นิ
ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.17 เงินมัดจ�ำค่าถังบรรจุแก๊ส
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ภาระหนี้สินซึ่งเกิดจากเงินมัดจ�ำค่าถังบรรจุแก๊สที่เรียกเก็บจากลูกค้า เมื่อมีการขายแก๊สพร้อมถังบรรจุแก๊สให้แก่
ลูกค้าเป็นในอัตราถังละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของถังบรรจุแก๊ส โดยกลุ่มบริษัทจะช�ำระคืนหนี้สินเงินมัดจ�ำ
ค่าถังบรรจุแก๊สแต่ละรายเมื่อลูกค้าน�ำถังบรรจุแก๊สและใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่กลุ่มบริษัทออกให้เพื่อเป็นหลักฐานเงินมัดจ�ำ
ค่าถังบรรจุแก๊สคืนให้แก่กลุ่มบริษัท เงินมัดจ�ำค่าถังบรรจุแก๊สได้แสดงรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.18 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิจาก
ภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยน�ำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น
ในกรณีทบี่ ริษทั ใดก็ตามภายในกลุม่ บริษทั ซือ้ หุน้ ทุนของบริษทั จะถือเป็นหุน้ ทุนซือ้ คืน สิง่ ตอบแทนทีจ่ า่ ยออกไปรวมถึงต้นทุนเพิม่ เติม
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงทีจ่ า่ ยออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินได้แล้ว จะแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จนกว่าหุน้ ทุนซือ้ คืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจ�ำหน่ายใหม่ สิง่ ตอบแทนใดๆ ทีไ่ ด้รบั จากการขายหรือน�ำหุน้ ทุนซือ้ คืนออกจ�ำหน่ายใหม่
สุทธิจากต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
2.19 ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัทได้มีการบันทึกบัญชีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
โดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมือนว่าเป็นวิธีรวมส่วนได้เสียโดยบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยที่ถูกน�ำมารวมด้วย
มูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกน�ำมารวม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งได้มีการรับรู้ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจากการซือ้ บริษทั ย่อย ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเกิดจากส่วนต่าง
ระหว่างต้นทุนของการซื้อบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากบริษัทย่อย โดยต้นทุนของการซื้อ (ในกรณีการออกหุ้นของบริษัท)
ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิชาการอิสระ ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย
2.20 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัท รายได้
จะแสดงด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส�ำหรับงบการเงินรวม ซึ่ง
รายได้หลักของกิจการมีดังต่อไปนี้
•		 รายได้จากการขายสินค้า : รับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าซึ่ง
		 โดยปกติจะรับรู้เมื่อมีการส่งมอบหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว
•		 รายได้จากการให้บริการขนส่ง : รับรู้เมื่อได้ให้บริการขนส่งแล้วเสร็จ
•		 รายได้จากการให้บริการ : รับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วเสร็จ
•		 รายได้จากการให้บริการตามสัญญาติดตั้งระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม : รับรู้ตามขั้นความส�ำเร็จของงาน
•		 รายได้ค่าเช่า :	 รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
•		 รายได้ดอกเบี้ย : รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยตลอดช่วงระยะเวลาจนถึงวันครบอายุและ
		 พิจารณาจากจ�ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�ำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท
•		 รายได้เงินปันผล : รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
2.21 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2.22 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานด�ำเนินงานได้ถกู รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีน่ ำ� เสนอให้ผมู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน ผูม้ อี ำ� นาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ด�ำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการที่ท�ำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
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2.23 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่แสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและภาษีเงินได้บุคคลค้างจ่าย  
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1		 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการ
จัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�ำให้เสียหาย
ต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยจะมีการพิจารณาเป็นครั้งคราวไปเมื่อผู้บริหาร
เล็งเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่มีสาระส�ำคัญและกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว
			 3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีการจัดซือ้ ถังบรรจุแก๊สทีใ่ ช้เป็นคลังเก็บแก๊สและสินค้าคงเหลือจากคูค่ า้ ในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จดั
ซื้อเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโรซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส�ำหรับรายการค้าดังกล่าว ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลีย่ นเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบแก่กลุม่ บริษทั
ในงวดปัจจุบนั และในปีตอ่ ๆ ไป กลุม่ บริษทั ไม่ได้ทำ� สัญญาป้องกันความเสีย่ งไว้เนือ่ งจากผูบ้ ริหารประเมินว่าอัตราแลกเปลีย่ น
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในช่วงเวลาและเงือ่ นไขทางการค้าทีค่ อ่ นข้างสัน้ จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการประเมินดังกล่าวจะกระท�ำเป็นครั้งคราวไปเมื่อมีการจัดซื้อในมูลค่าที่เป็นสาระส�ำคัญ
			 3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญากู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งเงินกู้ยืมบางสัญญามีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
ซึ่งท�ำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระ
ทบต่อการด�ำเนินงานแก่กลุม่ บริษทั และบริษทั ในงวดปัจจุบนั และงวดต่อไป ผูบ้ ริหารไม่ได้ใช้เครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไม่มากในสถานการณ์ปัจจุบัน
			 3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการจ�ำหน่าย
สิ น ค้ า และให้ บ ริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยโดยทั่ ว ไป ไม่ ไ ด้ เ ฉพาะเจาะจงกั บ ลู ก ค้ า เฉพาะกลุ ่ ม ใดกลุ ่ ม หนึ่ ง อี ก ทั้ ง
กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมในเรื่องการให้สินเชื่อเพื่อท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่า ได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติ
สินเชื่อที่ดีและอยู่ในระดับที่เหมาะสม
			 3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
จ�ำนวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหา
แหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีก่ ลุม่ บริษทั มีวงเงินสินเชือ่ ในการกูย้ มื ทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้แล้ว ส่วนงานบริหารเงินของกลุม่
บริษทั ได้ตงั้ เป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยรักษาวงเงินสินเชือ่ ทีต่ กลงไว้ให้เพียงพอในการด�ำเนินกิจการ
และลงทุนในอนาคต
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3.2		 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต�่ำกว่าหนึ่งปีมีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าที่
ตราไว้หกั ด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุงด้วยระดับความน่าเชือ่ ถือ มูลค่ายุตธิ รรมของหนีส้ นิ ทางการเงิน
ที่ใช้เพื่อการเปิดเผยข้อมูลประมาณขึน้ จากการคิดลดกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทหรือบริษัทสามารถกู้ยืมได้ด้วยเครื่องมือทางการเงิน
ที่คล้ายคลึงกันตามอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบัน
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว เปิดเผยรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการทางบัญชี ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
4.1		 ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ และข้อสมมติฐาน
กลุม่ บริษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่
ตรงกับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมาณการทางบัญชีทสี่ ำ� คัญและข้อสมมติฐานทีม่ คี วามเสีย่ งอย่างเป็นสาระส�ำคัญทีอ่ าจเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้
			 4.1.1 อาคารและอุปกรณ์
ผู้บริหารจะก�ำหนดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ตามการประมาณการโดยการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับอายุการใช้งาน
ที่เหลือและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ข้างต้น การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจจะค�ำนึงจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน การใช้ประโยชน์ และประสิทธิภาพของการใช้งาน
			 4.1.2 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
กลุ่มบริษัทต้องประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าส�ำเร็จรูปทุกชนิด โดยประมาณจากราคาถัวเฉลี่ยของข้อมูล
การซือ้ ขายในปัจจุบนั และแนวโน้มราคาขายในอนาคต การพิจารณาค่าเผือ่ สินค้าเคลือ่ นไหวช้าจะมีการพิจารณาจากอายุของ
สินค้าคงเหลือที่ค้างอยู่ในคลังสินค้า และส�ำหรับการพิจารณาค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพจะมีการพิจารณาจากสภาพที่แท้จริง
ของสินค้านั้นๆ ว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ โดยค�ำนึงถึงราคาที่คาดว่าจะขายได้ประกอบไปด้วย

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุม่ บริษทั ในการบริหารทุนของบริษทั นัน้ เพือ่ การด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งของกลุม่ บริษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน
ของเงินทุน
ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุม่ บริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่
หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน
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6. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษัทน�ำเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากการ
จัดกลุ่มโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทมีดังนี้
จำ�หน่ายแก๊สปิโตรเลียม
บริการขนส่ง
ขายและบริการติดตั้ง
บริการตรวจสอบความปลอดภัย

ได้แก่ ธุรกิจจำ�หน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง
ได้แก่ ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก
ได้แก่ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ได้แก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม

จำ�หน่ายแก๊ส
ปิโตรเลียม
บาท
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ผลการดำ�เนินงาน - กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ขายและบริการติดตั้ง
บริการตรวสอบ
บริการขนส่ง
ขาย
บริการติดตั้ง ความปลอดภัย
บาท
บาท
บาท
บาท

1,081,422,185 59,431,321
- (38,091,401)
1,081,422,185 21,339,920

22,549,933
(2,845,209)
19,704,724

44,991,897
(4,448,945)
40,542,952

รวม
บาท

41,854,324 1,250,249,660
(608,655) (45,994,210)
41,245,669 1,204,255,450

65,005,091

3,389,795

4,970,771

9,762,404

20,699,345

103,827,406
35,672,012
(1,534,994)
34,137,018
(6,958,924)
27,178,094

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 99,570,852
สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม 345,792,840

36,488,795
46,818,762

6,857,586
56,543,324

60,222,431
97,273,706

5,238,973
31,451,885

208,378,637
577,880,517

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

203,517,453
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จำ�หน่ายแก๊ส
ปิโตรเลียม
บาท
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ผลการดำ�เนินงาน - กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

งบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ขายและบริการติดตั้ง
บริการตรวสอบ
บริการขนส่ง
ขาย
บริการติดตั้ง ความปลอดภัย
บาท
บาท
บาท
บาท

1,087,097,004 60,561,404
- (50,830,564)
1,087,097,004
9,730,840

รวม
บาท

53,457,709
(4,446,346)
49,011,363

33,120,159
(7,360,791)
25,759,368

39,399,463
(1,785,787)
37,613,676

1,273,635,739
(64,423,488)
1,209,212,251

73,996,842

2,550,959

12,115,780

5,259,064

18,389,902

112,312,547
37,130,340
(1,290,280)
35,840,060
(7,290,352)
28,549,708

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 100,989,042
สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม 169,198,743

41,197,402
49,162,862

7,985,526
45,210,016

62,767,580
74,378,969

3,044,411
36,797,550

215,983,961
374,748,140
152,896,400

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทเงินฝากประจำ�
รวม
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ�ประกัน (หมายเหตุข้อ 15)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

93,369
18,234,165
144,436,495

76,785
5,845,795
23,131,423

989
17,642,644
97,035,758

8,393
3,528,894
2,364,693

24,011,918
186,775,947

114,867
29,168,870

24,011,918
138,691,309

5,901,980

31,470,181

5,069,799

26,300,000

-

เงินฝากธนาคารประเภทฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.47 ถึง 2.50 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ
0.71 ถึง 2.45 ต่อปี)
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8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 28)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับ - ค่าบริการตรวจสอบความปลอดภัย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

64,301,429

62,756,288

49,323,231

44,881,948

(1,194,452)

(1,554,465)

(998,078)

(1,412,445)

63,106,977
170,915
7,561,138
5,618,201

61,201,823
182,452
4,049,695
2,325,777

48,325,153
947,170
166,340
477,184
869,178
-

43,469,503
686,940
182,452
2,131,714
103,151
-

3,866,498
80,323,729

1,373,376
69,133,123

-

-

50,785,025

46,573,760

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ดังนี้

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

38,483,909

38,695,713

31,465,746

31,141,083

19,074,033
624,775
1,513,990

17,436,384
308,224
3,336,092

14,150,394
166,440
610,755

4,604,722

2,979,875

2,929,896

64,301,429

62,756,288

49,323,231

10,711,610
141,400
2,887,855
44,881,948

(1,194,452)
63,106,977

(1,554,465)
61,201,823

(998,078)
48,325,153

(1,412,445)
43,469,503

ผู้บริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้เพียงพอแล้วและจะไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อมากไปกว่าจ�ำนวนหนี้สงสัยจะ
สูญที่ได้บันทึกแล้ว โดยค�ำนึงจากลักษณะของลูกหนี้การค้าและจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ของกลุ่มบริษัท ลูกหนี้เกินก�ำหนดช�ำระ
บางส่วนได้มีรับเช็คธนาคารลงวันที่ล่วงหน้ามาเป็นหลักประกันเรียบร้อยแล้ว และการเรียกเก็บเงินตามเช็คลงวันที่ล่วงหน้าดังกล่าวยัง
เป็นไปตามปกติ
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9. สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำ�เร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม
- ถังแก๊สติดตั้งและชุดอุปกรณ์
งานระหว่างทำ� - การติดตั้งระบบแก๊ส
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
       ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

30,081,910
22,091,208
5,877,366
3,840,144

13,335,553
25,250,234
145,994
5,776,417

30,081,910
-

13,335,553
-

1,478,070

1,728,698

-

-

63,368,698
(858,396)
(891,664)

46,236,896
(250,432)

30,081,910
-

13,335,553
-

(992,777)
44,993,687

30,081,910

13,335,553

61,618,638

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจ�ำนวน 828.99
ล้านบาท และ 791.86 ล้านบาท ตามล�ำดับ (พ.ศ. 2556 : 867.44 ล้านบาท และ 820.07 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อต่างๆ ส�ำหรับสินค้าส�ำเร็จรูปเป็นจ�ำนวน 1.75 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 1.24 ล้านบาท)
ภายใต้ข้อก�ำหนดของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องส�ำรองแก๊สปิโตรเลียมไว้ที่อัตราร้อยละ 1 ของ
ปริมาณการค้าในแต่ละงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทได้ส�ำรองแก๊สปิโตรเลียมไว้จ�ำนวน 7.61 ล้านบาท ซึ่งแสดงภาย
ใต้สินค้าส�ำเร็จรูปประเภทแก๊สปิโตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (พ.ศ. 2556 : จ�ำนวน 7.77 ล้านบาท)

10. ลูกหนี้การค้าที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี
บริษัทได้มีการจัดประเภทลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 4 รายซึ่งบริษัทได้มีการด�ำเนินคดีฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2555 ผลของคดีได้สิ้นสุดและศาล
แพ่งมีค�ำสั่งก�ำหนดให้ลูกหนี้จ่ายช�ำระเงินต้นทั้งหมดให้แก่บริษัท โดยลูกหนี้ได้จ่ายช�ำระเงินให้แก่บริษัทเป็นเช็คธนาคารลงวันที่ล่วงหน้า
และมีก�ำหนดช�ำระทุกๆ สิ้นเดือนนับจากวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นงวดแรกจนกระทั่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นงวด
สุดท้าย ดังนั้นบริษัทจึงจัดประเภทลูกหนี้การค้าที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่าหนึ่งปี
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียน- สุทธิ

1,760,246

4,400,615

(328,230)
1,432,016

(2,048,500)
2,352,115

โดยการรับช�ำระเงินยังคงเป็นไปตามวันที่ที่ลงในเช็ครับล่วงหน้าตามที่ได้ตกลงกันไว้จนถึงวันที่ในปัจจุบัน
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การคืนทุนของบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

90,359,770
-

85,419,396
5,000,000
(34,318)

90,359,770

(25,308)
90,359,770

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 กิจการร่วมค้า แคปปิตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยได้ประกาศลดทุนและได้คนื ทุนให้แก่บริษทั
เป็นจ�ำนวน 4.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้ร่วมค้าได้เลิกกิจการและกิจการร่วมค้าได้ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นและได้แบ่งเงิน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน โดยบริษัทได้รับคืนเป็นจ�ำนวนเงิน 34,318 บาท ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ประเทศที่ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
ชื่อบริษัท

จดทะเบียน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บริษัท ทาคูนิ
ประเทศไทย) จำ�กัด

ไทย

99.99

99.99

บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จำ�กัด
บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม 		
จำ�กัด

ไทย
ไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

กิจการร่วมค้า แคปปิตอล จี 	
และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี

ไทย

-

-

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

บาท

บาท

ธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบ 53,376,790 53,376,790
แก๊สรถยนต์
และอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 15,643,180 15,643,180
21,339,800 21,339,800
ธุรกิจให้บริการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของระบบแก๊ส
รถยนต์และอุตสาหกรรม
สถานบรรจุแก๊สและคลังเก็บ
แก๊สที่จังหวัดพิจิตร
90,359,770 90,359,770
90,359,770 90,359,770

* กิจการร่วมค้า แคปปิตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ได้ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นและปิดกิจการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัทได้
กลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าที่เคยรับรู้ไว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า แคปปิตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากผู้ถือหุ้นอีกราย
หนึ่งของบริษัทดังกล่าวเป็นกรรมการส�ำคัญและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด ซึ่งได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของกิจการ
ร่วมค้า แคปปิตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงถือว่ามีอ�ำนาจควบคุมในกิจการร่วมค้าดังกล่าว
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคาร
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

6,912,319
(1,013,212)
5,899,107

5,899,107
(345,616)
5,553,491

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

6,912,319
(1,358,828)
5,553,491

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556*

35,900,000

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

5,553,491
(345,616)
5,207,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

6,912,319
(1,704,444)
5,207,875

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557*

43,000,000

* กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์อิสระภายนอกเพื่อท�ำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส�ำหรับอาคารทีใ่ ห้เช่าแก่บคุ คลภายนอกทีต่ งั้ อยูท่ สี่ ำ� นักงานใหญ่ มูลค่ายุตธิ รรมได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักเกณฑ์รายได้ ตามรายงานล่าสุดลงวันที่
22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2256 : รายงานลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 5.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 5.55 ล้านบาท) ได้น�ำไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้
ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุข้อ 18)
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จ�ำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน ได้แก่

รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำ�หรับงวด

พ.ศ. 2557
บาท
5,381,311
1,827,831

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2556
บาท
4,492,508
1,859,112

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
ที่ดินและ อาคารและ ถังบรรจุแก๊ส เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์
งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ
อาคาร อุปกรณ์แก็ส สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง
ที่ดิน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รวม
บาท

70,280,182 39,048,872 36,389,149 19,046,656 131,925,991 19,363,465 316,054,315
- (4,299,932) (2,188,546) (12,277,095) (83,176,357)
- (101,941,930)
70,280,182 34,748,940 34,200,603 6,769,561 48,749,634 19,363,465 214,112,385

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
70,280,182 34,748,940 34,200,603 6,769,561
ซื้อสินทรัพย์
20,000
- 100,404 1,984,801
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
6,850,000
จำ�หน่าย/
(10,717)
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
- (1,952,440) (1,792,303) (2,279,571)
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074

48,749,634 19,363,465 214,112,385
159,724 7,384,579 9,649,508
- 6,850,000
(481,016)
- (491,733)
(8,111,885)
- (14,136,199)
40,316,457 26,748,044 215,983,961

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
77,150,182 39,048,872 36,489,553 20,571,584 130,432,982 26,748,044 330,441,217
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (6,252,372) (3,980,849) (14,107,510) (90,116,525)
- (114,457,256)
77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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งบการเงินรวม
ที่ดินและ อาคารและ ถังบรรจุแก๊ส เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์
งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ
อาคาร อุปกรณ์แก็ส สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง
ที่ดิน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074
ซื้อสินทรัพย์
11,000
- 3,540,632
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
(15,853)
- สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
- (1,952,450) (1,910,068) (2,572,361)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492

รวม
บาท

40,316,457 26,748,044 215,983,961
25,234 3,193,759 6,770,625
(18,901) (17,768)
(52,522)
(7,888,548)
- (14,323,427)
32,434,242 29,924,035 208,378,637

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
77,161,182 39,048,872 36,489,553 23,712,132 129,456,940 29,924,035 335,792,714
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (8,204,822) (5,890,917) (16,295,640) (97,022,698)
- (127,414,077)
77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดินและ อาคารและ ถังบรรจุแก๊ส เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์
งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ
อาคาร อุปกรณ์แก็ส สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง
ที่ดิน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
25,680,182 12,210,383 27,403,582
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (481,225) (1,585,285)
25,680,182 11,729,158 25,818,297
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
25,680,182 11,729,158 25,818,297
ซื้อสินทรัพย์
20,000
- 165,595
จำ�หน่าย/
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
- (610,518) (1,459,898)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994
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2,029,273
(405,737)
1,623,536

1,623,536
733,230
(424,116)
1,932,650

รวม
บาท

8,782,000 23,547,062 99,652,482
(3,724,283)
- (6,196,530)
5,057,717 23,547,062 93,455,952

5,057,717 23,547,062
- 5,148,935
-

93,455,952
6,067,760
-

(1,756,399)
- (4,250,931)
3,301,318 28,695,997 95,272,781

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดินและ อาคารและ ถังบรรจุแก๊ส เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์
งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ
อาคาร อุปกรณ์แก็ส สำ�นักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง
ที่ดิน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
25,700,182 12,210,383 27,569,177
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (1,091,743) (3,045,183)
25,700,182 11,118,640 24,523,994
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,762,503
(829,853)
1,932,650

รวม
บาท

8,782,000 28,695,997 105,720,242
(5,480,682)
- (10,447,461)
3,301,318 28,695,997 95,272,781

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
25,700,182 11,118,640 24,523,994
ซื้อสินทรัพย์
11,000
จำ�หน่าย/ ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
- สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
- (610,526) (1,464,049)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 25,711,182 10,508,114 23,059,945

(528,390)
1,560,425

(1,756,399)
- (4,359,364)
1,544,919 33,167,164 95,551,749

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
25,711,182 12,210,383 27,569,177
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (1,702,269) (4,509,232)
25,711,182 10,508,114 23,059,945
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,918,669
(1,358,244)
1,560,425

8,782,000 33,167,164 110,358,575
(7,237,081)
- (14,806,826)
1,544,919 33,167,164 95,551,749

1,932,650
156,165
-

3,301,318 28,695,997
- 4,471,167
-

95,272,781
4,638,332
-

รายการซื้อสินทรัพย์ที่ส�ำคัญระหว่างงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นการเพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้างจากการสร้างคลัง
เก็บแก๊สที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการรอใบอนุญาติที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีมูลค่า
ตามบัญชีสุทธิ 48.84 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 50.18 ล้านบาท) ไปค�้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รี
ซีท วงเงินหนังสือค�ำ้ ประกัน วงเงินสินเชือ่ ประเภทสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่
วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค�้ำประกันให้กับกลุ่มบริษัท และมีการค�้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท (หมายเหตุข้อ 15 และข้อ 18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้น�ำรถบรรทุกและยานพาหนะส�ำหรับขนส่งแก๊สซึ่ง
มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 11.73 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 13.69 ล้านบาท) ไปค�้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่งในปี พ.ศ. 2555 ของบริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในงบการเงินรวม
มีประมาณ 70.89 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 70.75 ล้านบาท) และไม่มีสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว
และยังคงใช้งานอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท
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สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตาม
   สัญญาเช่าการเงิน
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

14,984,364
(9,041,550)
5,942,814

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
-

8,527,000
(5,414,912)
3,112,088

14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

83,100
(9,025)
74,075

16,500
(68)
16,432

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

74,075
629,970
(129,735)
574,310

16,432
388,490
(73,296)
331,626

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก  ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

713,070
(138,760)
574,310

404,990
(73,364)
331,626

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

574,310
673,441
(264,292)
983,459

331,626
68,500
(141,746)
258,380

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก  ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,386,512
(403,053)
983,459

473,490
(215,110)
258,380

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก  ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

15. เงินเบิกเกินบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทรวม 50 ล้านบาท
(พ.ศ. 2556 : จ�ำนวน 57 ล้านบาท) ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับการค�้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (หมายเหตุข้อ 13)
และค�้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งหนึ่งของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 7) และค�้ำประกันโดยกรรมการบริษัท

16. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 		 ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    	 ที่จะจ่ายชำ�ระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   		 ที่จะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

906,203

1,045,811

436,015

727,332

202,376

332,199

47,822

145,356

32,237

123,508

-

-

508,233
568,109

540,470
714,032

483,837

872,688
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำ� นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทัง้ จ�ำนวนตามวิธหี นีส้ นิ โดยใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20 ส�ำหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของกลุม่ บริษทั สรุป
ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกำ�ไรหรือขาดทุน
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

969,235
59,032
130,864
218,879
1,378,010

(314,687)
(33,256)
15,147
63,365
(269,431)

654,548
25,776
146,011
282,244
1,108,579

625,689
38,289
663,978

(85,219)
(38,289)
(123,508)

540,470
540,470

714,032

(145,923)

568,109

พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ในกำ�ไรหรือขาดทุน
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

692,189
70,401
110,098
872,688

(426,927)
8,535
29,541
(388,851)

265,262
78,936
139,639
483,837

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

991,331
(423,222)
568,109
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952,535
(238,503)
714,032

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
483,837
483,837

872,688
872,688

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักลบกันก็ต่อเมื่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเดียวกัน ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และยอดรวมของสินทรัพย์และหนี้สินใน
แต่ละบริษัท
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับปีมีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
รายการตัดบัญชีในกำ�ไรหรือขาดทุน
   (หมายเหตุข้อ 26)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

714,032

347,891

872,688

446,187

(145,923)
568,109

366,141
714,032

(388,851)
483,837

426,501
872,688

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 28)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 28)
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เงินนำ�ส่งกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงค้างจ่าย1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย2
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

65,376,532
3,147,009
37,830,978

58,853,788
2,684,430
43,603
1,383,215
-

40,451,066
4,481,076
43,124
856,244
-

3,082,711 2,239,651
26,418,104 43,303,119
7,238,871 1,903,203
98,094,189 110,411,009

1,501,632
26,418,104
2,265,251
76,016,497

3,197,205
43,303,119
4,741,121
157,595,964

58,538,109
1,987,727
828,667

1

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้ก�ำหนดให้ผู้ค้าแก๊สตามมาตรา 7 ต้องน�ำเงินส่งเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงตาม
อัตราทีก่ ำ� หนด ซึง่ อัตราการน�ำส่งเงินดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามช่องทางการจ�ำหน่ายโดยกลุม่ บริษทั ได้ขายแก๊สให้แก่ลกู ค้าสถานีบริการ
แก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม และโรงบรรจุแก๊สส�ำหรับการอุปโภคในครัวเรือน เงินน�ำส่งเข้ากองทุนดังกล่าวจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยรวม
อยู่ในราคาขายและมีก�ำหนดส่งให้กับกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือนที่จ�ำหน่าย  โดยคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงานได้ปรับโครงสร้างราคาหน้าโรงคลัง และยกเลิกเงินส่งเข้ากองทุนฯ ส�ำหรับการจ�ำหน่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

2

กลุ่มบริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 - 3 ปี โดยจะซ่อมหรือเปลี่ยนแทนสินค้า หากไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ประมาณการหนี้สิน
จ�ำนวน 128,880 บาท (พ.ศ. 2556 : 295,163 บาท) ซึ่งประมาณจากประสบการณ์จากการรับซ่อมและการรับคืนสินค้าในอดีตได้รับรู้เมื่อ
สิ้นงวด ประมาณการส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินดังกล่าวไว้ในค่าใช้
จ่ายค้างจ่าย
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปี มีดังต่อไปนี้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีต้นปี
กู้ยืมเพิ่ม
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

47,184,566 53,689,438 21,500,000 27,500,000
(6,543,149) (6,504,872) (6,000,000) (6,000,000)
40,641,417 47,184,566 15,500,000 21,500,000

บริษัท
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�ำนวน 30 ล้านบาท
โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นงวดละ 500,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และ
ค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 12 และ ข้อ 13) และค�้ำประกันโดยกรรมการบริษัท
บริษัทย่อย
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็น
จ�ำนวน 24.60 ล้านบาท โดยก�ำหนดช�ำระคืน ภายใน 60 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค�้ำประกันโดยยาน
พาหนะส�ำหรับขนส่งแก๊ส (หมายเหตุข้อ 13)
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
เป็นจ�ำนวน 2.50 ล้านบาท โดยก�ำหนดช�ำระคืน งวดละ 50,000 บาท รวมทัง้ หมด 60 งวด เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ต่อปี
และค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และค�้ำประกันโดยกรรมการบริษัท
(หมายเหตุข้อ 13)
ระยะเวลาการครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังต่อไปนี้

ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
ครบกำ�หนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

6,541,417
34,100,000
40,641,417

6,000,000
9,500,000
15,500,000

6,541,263
40,643,303
47,184,566

6,000,000
15,500,000
21,500,000

บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

40,100,000
541,417
40,641,417

15,500,000
15,500,000

46,100,000
1,084,566
47,184,566

21,500,000
21,500,000

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

40,641,417

35,439,214

47,184,566

39,545,173

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

15,500,000

21,500,000

14,175,925

18,966,913

19. สัญญาเช่าทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสัญญาเช่าส�ำหรับยานพาหนะเพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ สัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าว
มียอดคงเหลือดังนี้  
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ครบกำ�หนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำ�หนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก  ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
   สัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่วนที่หมุนเวียน
- ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

-

2,689,944
1,547,869
4,237,813

-

1,331,220
839,585
2,170,805

-

(290,542)
3,947,271

-

(152,475)
2,018,330

-

2,484,765
1,462,506
3,947,271

-

1,225,083
793,247
2,018,330
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หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดของวันครบก�ำหนดช�ำระเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ครบกำ�หนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำ�หนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

-

2,484,765
1,462,506
3,947,271

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
-

1,225,083
793,247
2,018,330

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (ตามกฎหมายแรงงานไทย)
หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

825,627

394,679

รายการที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

171,307

42,673

หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย :
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

825,627
825,627

394,679
394,679

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
บาท

654,320
133,948
37,359
825,627

352,006
24,704
17,969
394,679

การเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์มีดังต่อไปนี้ :

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล(กำ�ไร)/ขาดทุนตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงวด
ยอดคงเหลือสิ้นปี
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จ�ำนวนต้นทุนที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
บาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
133,948
ต้นทุนดอกเบี้ย
37,359
ผล(กำ�ไร)/ขาดทุนตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงวด
รวม
171,307
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญมีดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557
บาท
24,704
17,969
42,673
พ.ศ. 2557

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

ร้อยละ 4.58 ถึง 4.78
ร้อยละ 5.00

21. ทุนเรือนหุ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนเกินทุน
จำ�นวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำ�นวนหุ้น
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุน้
หุ้น
บาท
หุ้น
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นงวด
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 15,000,000
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ 285,000,000
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
100,000,000
ราคาตามบัญชีปลายงวด
 	 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557
400,000,000
ราคาตามบัญชีต้นงวด
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การออกหุ้น
ราคาตามบัญชีปลายงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ.
2556

รวม
บาท

150,000,000
50,000,000

15,000,000
285,000,000
100,000,000

150,000,000
50,000,000

5,360,000
101,283,230

155,360,000
151,283,230

200,000,000

400,000,000

200,000,000

106,643,230

306,643,230

13,000,000
2,000,000

130,000,000
20,000,000

13,000,000
2,000,000

130,000,000
20,000,000

5,360,000
-

135,360,000
20,000,000

15,000,000

150,000,000

15,000,000

150,000,000

5,360,000

155,360,000
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วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ�ำนวน 100,000,000 หุ้น โดยการขาย
หุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 1.60 บาท (ทุน 0.50 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.10 บาท) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 160 ล้านบาท บริษัทได้
จดทะเบียนการเพิม่ ทุนทีช่ ำ� ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และหุน้ ของบริษทั เริม่ การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจ�ำนวน 8.72 ล้านบาท แสดงหักจากส่วน
เกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
จ�ำนวน 150 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 200 ล้านบาท และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50
บาท เพือ่ รับรองการเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ สามัญดังกล่าวส่งผลให้บริษทั
มีหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านหุ้น

22. ส�ำรองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

2,900,000
2,900,000

2,900,000
2,900,000

-

-

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อย 5% ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยล 10% ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองนี้ไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

23. เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงวด
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.73 บาท ส�ำหรับจ�ำนวนหุ้น 15 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดเป็น
เงิน 25,950,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
บริษัทย่อย
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการของบริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุน้ ละ
4.15 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 1.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 6,225,000 บาท บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 19 และวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการของบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้น
ละ 58.90 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 200,000 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นเงิน 11,780,000 บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
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ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการของบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในอัตราหุน้ ละ
3.06 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 10 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 30,694,500 บาท บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 20 และวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการของบริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในอัตราหุน้ ละ
11.14 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 1 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดเป็นเงิน 11,149,200 บาท บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

24. รายได้อื่น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการให้เช่าสำ�รองคลังแก๊ส
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
อื่นๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

6,285,000
1,386,994
1,406,749
9,078,743

6,285,000
1,810,880
18,004,874
9,103,432
35,204,186

5,800,000
1,108,262
4,470,415
11,378,677

5,800,000
582,411
6,687,363
13,069,774

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนขายค่าแก๊ส
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
(หมายเหตุข้อ 12, ข้อ 13 และข้อ 14)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเงินส่งเข้ากองทุนเชื้อเพลิง (หมายเหตุข้อ 17)
ค่าขนส่งแก๊ส
ค่าบริการผ่านคลัง

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

791,861,566 820,065,814 791,861,566 820,065,814
14,933,335 14,611,550 4,501,110 4,324,227
54,751,609 51,388,933 19,439,322 15,888,744
201,412,094 182,992,880 201,412,094 182,992,880
- 43,409,335 50,837,229
12,104,082 1,973,494 12,104,082 1,973,494
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26. ภาษีเงินได้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 16)
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

6,813,001

7,656,493

3,228,430

3,105,462

145,923
6,958,924

(366,141)
7,290,352

388,851
3,617,281

(426,501)
2,678,961

ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีที่ค�ำนวณจากก�ำไรทางบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20  (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 20)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

34,137,018
6,827,404
131,520
6,958,924

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

35,840,060 35,276,457
7,168,012 7,055,291
- (3,600,975)
122,340
162,965
7,290,352 3,617,281

13,265,672
2,653,134
25,827
2,678,961

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 16

27. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักตามจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายอยู่ในระหว่างปีหักหุ้นทุนซื้อคืนแล้ว
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)
27,178,094 28,779,920 31,659,176 10,586,711
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่าย
อยู่ในระหว่างปี (จำ�นวนหุ้น)
338,356,164 262,191,781 338,356,164 262,191,781
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
0.08
0.11
0.09
0.04
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
(หมายเหตุข้อ 21) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่น�ำมาใช้ในการค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ้นในปีปัจจุบัน เสมือนว่าการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว
บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี
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28. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ ผู้ถือหุ้นในกลุ่มบุคคลธรรมดาจ�ำนวน 4 คน ซึ่งถือหุ้นในอัตราร้อยละ
60.00 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
นโยบายการก�ำหนดราคาของรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ
-

รายได้ขายแก๊สเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
ค่าขนส่งสินค้าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาซื้อถังแก๊สเป็นราคาที่ก�ำหนดโดยหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
รายได้และค่าใช้จ่ายค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่มีการก�ำหนดราคาที่ก�ำหนดขึ้นตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายเป็นอัตราดอกเบี้ยตามที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก) ยอดค้างช�ำระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย

-

-

947,170

686,940

ดอกเบี้ยค้างรับ
  	บริษัทย่อย

-

-

869,178

103,151

เจ้าหนี้การค้า
 	 บริษัทย่อย

-

-

2,684,430

4,481,076

-

-

43,603

43,124

เจ้าหนี้อื่น
 	 บริษัทย่อย
ข) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีต้นปี
- 25,000,000
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม
- 15,000,000 25,000,000
รับคืนเงินกู้ยืม
- (10,000,000)
- 30,000,000 25,000,000
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี
บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันแก่บริษัทย่อยโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และโดยมีก�ำหนดการช�ำระคืนเงินให้กู้ยืม
เมื่อทวงถาม
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ค) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีต้นปี
เงินกู้ยืมเพิ่ม
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

- 32,223,908
- (32,223,908)
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
-

-

		 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัท เพื่อน�ำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท ครบก�ำหนดช�ำระเมื่อทวงถามและไม่มี
		 ดอกเบีย้ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ถูกช�ำระคืนเต็มจ�ำนวน
ง) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ขายแก๊ส
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

5,159,503

-

5,159,503

รายได้อื่นๆ
บริษัทย่อย

-

-

8,510,047

6,441,000

รายได้จากการขายสินค้า
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

9,215

-

-

รายได้เงินปันผล (รวมอยู่ในรายได้อื่น)
บริษัทย่อย

-

-

18,004,874

-

ดอกเบี้ยรับ (รวมอยู่ในรายได้อื่น)
 	 บริษัทย่อย

-

-

766,027

-
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จ) การซื้อสินค้าและรับบริการ และดอกเบี้ยจ่าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ซื้อสินค้าและบริการ
บริษัทย่อย
ค่าเช่า - สำ�นักงาน
 	 บริษัทย่อย
   กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าขนส่ง
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย
กิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

-

-

279,232

153,605

-

51,000
51,000

423,667
423,667

423,667
423,667

-

-

38,063,901

50,837,229

-

10,695
10,695

133,329
133,329

371,517
371,517

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส�ำคัญ
		 ผู้บริหารส�ำคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท�ำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายส�ำหรับผู้บริหาร
		 ส�ำคัญ มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

8,035,233
38,930
8,074,163

7,676,340
351,805
8,028,145

8,035,233
38,930
8,074,163

5,641,060
351,805
5,992,865

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า
ก) หนังสือค�้ำประกัน
		 บริษัทได้มีการขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้ำประกันให้กับกลุ่มบริษัทส�ำหรับการซื้อแก๊สปิโตรเลียมให้กับผู้ขายสินค้าและกับหน่วยงาน
		 ราชการในการขอใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
หนังสือค้ำ�ประกัน

84,842,359

54,814,859

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
64,934,484

51,394,484
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กลุม่ บริษทั มีวงเงินสินเชือ่ ประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รซี ที วงเงินหนังสือค�ำ้ ประกัน วงเงินสินเชือ่ ประเภทสัญญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกู้ยืม วงเงินสินเชือ่ ดังกล่าวค�้ำประกันโดยสินทรัพย์ของบริษัทย่อย, เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย
และมีกรรมการร่วมค�้ำประกัน (หมายเหตุข้อ 7 และข้อ 13)
ข) กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ส�ำหรับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารระยะยาว
		 ที่ใช้ส�ำหรับการจัดตั้งส�ำนักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน และสัญญาเช่าที่ดินส�ำหรับที่ตั้งคลังแก๊สที่จังหวัดพิจิตร ดังนี้

ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท

1,264,984
1,624,438
5,818,646
8,708,068

914,084
2,585,938
5,818,646
9,318,668

2,427,984
1,940,438
6,213,131
10,581,553

1,941,552
1,593,538
6,213,131
9,748,221

ค) ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
		 บริษทั มีภาระผูกพันทีเ่ ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเกีย่ วกับภาระผูกพันส�ำหรับการสร้างคลังเก็บแก๊สทีจ่ งั หวัดปทุมธานี ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะ
		 การเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

-

1,372,980

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
บาท
บาท
-

1,372,980

30. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในรายงานทางการเงิน
บริษัทใหญ่
ก) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี
		 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท ส�ำหรับจ�ำนวนหุน้ 400,000,000 หุน้ รวมทัง้ หมดเป็นเงิน 24,000,000 บาท
		 เงินปันผลดังกล่าวมีก�ำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
บริษัทย่อย
ก) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จ�ำกัด อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
		 ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 28 บาท ส�ำหรับจ�ำนวนหุ้น 200,000 หุ้น รวมทั้งหมด
		 เป็นเงิน 5,600,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีก�ำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
ข) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมกรรมการบริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
		 จากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.34 บาท ส�ำหรับจ�ำนวนหุ้น 1,500,000 หุ้น
		 รวมทัง้ หมดเป็นเงิน 5,010,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีก�ำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
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“ นึกถึงแก๊ส คิดถึงแชมป์เปี้ยนแก๊ส ”

