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วิสัยทัศน์
 เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจพลังงำน มุ่งเน้นคุณภำพและควำมปลอดภัย 

พันธกิจ

 1. ขยำยกำรด�ำเนินธุรกิจแบบบูรณำกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพขององค์กร

 2. ให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ โดยพัฒนำประสิทธิภำพขององค์กรและบุคลำกร 

  อย่ำงต่อเนื่อง

 3. มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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TAKUNI ซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
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	 ในรอบปี	2557	 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยเผชิญกับ 

ความท้าทายหลายอย่าง	 ทั้งจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ 

ความไม่สงบทางการเมือง	 ก�าลังซื้อที่ลดลงจากหนี้สินภาคครัวเรือน 

ที่สูงขึ้น	 อีกทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	 ส่งผลให้ภาคธุรกิจ 

ต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการสร้างศักยภาพในการแข่งขนัให้ดขีึน้

	 ส�าหรับธุรกิจจ�าหน่ายและจัดส่งก๊าซ	 และธุรกิจติดตั้งและ

ก่อสร้างระบบก๊าซ	 ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจ 

ดังกล่าว	ท�าให้ปริมาณขายก๊าซ	LPG	ของบริษัทฯ	ลดลงจากปีที่แล้ว	 

1.26%	 และรายได้จากการติดตั้งและก่อสร้างระบบก๊าซลดลง	22%	 

คณะกรรมการบริษัท	 ตระหนักถึงปัจจัยลบต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 จึงได้ 

ด�าเนินการติดตามสถานการณ์อย ่างใกล้ชิด	 พร ้อมทั้งสั่งการ 

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้ด�าเนินการหามาตรการต่างๆ	เพื่อลดผล 

กระทบดังกล่าว	 หาช่องทางเพิ่มรายรับจากการด�าเนินงานประจ�า	 

และมองหาช่องทางจากธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนลดรายจ่าย 

ที่ไม่จ�าเป็นลงด้วย

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ 

ให้เติบโต	เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น	ได้ด�าเนินการติดตามนโยบาย 

และก�ากับดูแลด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และโปร่งใสอย่าง

สม�่าเสมอเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 ในนามคณะกรรมการของบริษัท	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	พันธมิตร

ทางธุรกิจ	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจ	 และ

สนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	รวมถงึผูบ้รหิาร	พนกังาน	ส�าหรบั

ความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานอย่างเต็มก�าลัง	 คณะกรรมการทุกท่าน 

จะใช้ความพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการน�าพาบรษัิทฯ	ให้ผ่านพ้นอปุสรรค	

เพื่อให้ก้าวต่อไปด้วยความยั่งยืน

  

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

ประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการ
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	 ในช่วงป ีที่ผ ่านมา	 บริษัทฯได ้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 

จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศและนโยบาย 

ของภาครัฐ	ท�าให้ก�าไรรวมของบริษัทฯ	ลดลงจากปี	56	ร้อยละ	4.80	

เนื่องจากก�าไรของจากธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ลดลงร้อยละ	137	

เป็นหลัก	 ท้ังนี้ธุรกิจอื่นๆ	 ของบริษัทฯ	 ยังคงสามารถท�าก�าไรอยู่ใน

เกณฑ์ที่น่าพอใจ	

ธุรกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว LPG โดย บริษัท
ทำคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
	 ในปีทีผ่่านมา	แม้บรษิทัฯ	จะได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบทางการเมืองและนโยบายลอยตัวก๊าซของภาครัฐ	ท�าให้ปริมาณ

ขายก๊าซของบริษัทฯ	ลดลงจากเดิม	56,092	ตัน	เหลือ	55,385	ตันในปี	

2557	บรษิทัฯ	ได้มกีารปรบักลยทุธ์การจดัการต้นทนุด้านโลจสิตกิส์ตัง้แต่

เดอืนพฤษภาคมเป็นต้นมา	จงึเป็นผลท�าให้ก�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นจากเดิม	10.59	ล้านบาท	 เป็น	13.66	ล้านบาท 

ในปี	2557	โดยคิดเป็นร้อยละ	29		

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในตลาด 

หลักทรัพย์ว่า	 ต้องการใช้เงินเพื่อลงทุนในสถานีบริการก๊าซ	 แต่ด้วย

นโยบายพลงังานทีย่งัไม่ชดัเจนในส่วนของค่าการตลาดของสถานบีรกิาร	

บริษัทฯ	 ขออภัยที่ต้องชะลอการลงทุนในสถานีบริการจนกว่านโยบาย

จะชัดเจนมากขึ้น

ธรุกจิขนส่งก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว LPG โดยบรษิทั จแีก๊ส 
โลจิสติกส์ จ�ำกัด
	 บริษัทฯ	 มีกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและเส้นทางใหม่จากเดิม 

ที่เน ้นขนส่งเฉพาะบริษัทฯ	 ในกลุ ่มบริษัท	 เป็นให้บริการขนส่ง 

ให้บริษัทผู ้ค้ามาตรา	7	 รายอื่นๆ	 รวมถึงขนส่งไปยังสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมาร์	โดยสัดส่วนที่ขนส่งให้แก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 

จาก	16%	 ในปี	2556	 เป็น	36%	 ในปี	2557	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 มีรายได ้

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการผู้จัดการ

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
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จากการขนส่งลดลงเล็กน้อย	 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ)	 จากเดิม	60.56	 ล้านบาท	 เป็น	59.43	 ล้านบาท	 เนื่องจากรายได้การ

ขนส่งให้แก่บริษัทในเครือลดลง	 โดยก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นจากเดิม	4.46	 ล้านบาท	 เป็น	5.37	 ล้านบาท 

ในปี	2557	 โดยคิดเป็นร้อยละ	20	 และในอนาคตบริษัทฯ	 ยังคงใช้กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 และขยายธุรกิจ 

โดยการขนส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ทั้งทางบกและทางน�้า

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์และก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรม โดย บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
	 ธุรกิจติดตั้งก๊าซรถยนต์ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในกลุ่มบริษัท	เนื่องจากนโยบายการลอยตัวราคา	LPG	และ	NGV	ของภาครัฐ	รวมถึง

ราคาน�า้มนัตลาดโลกลดลงอย่างรวดเรว็	ส่งผลให้ปรมิาณลกูค้าทีม่าตดิตัง้ก๊าซรถยนต์ลดลงอย่างมาก	ท�าให้ยอดขาย	(ตามงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ)	

ลดลงจากเดมิ	86.58	ล้านบาท	เหลอื	67.54	ล้านบาทในปี	2557	คดิเป็นร้อยละ	22	และคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนือ่งจนกว่าราคาน�า้มนัตลาดโลก 

จะปรบัตวัสงูข้ึน	อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯไดม้กีารปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์นการด�าเนนิงานโดยมุง่เน้นการรบัเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ	โดยในไตรมาส	

3	และ	4	ของปี	2557	บริษัทฯ	ได้เซนต์สัญญารับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซฉบับแรกมูลค่า	137ล้านบาท	ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างและรับรู้รายได้ในปี	2557	

ประมาณ	17%	 และสัญญารับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซฉบับที่	2	 มูลค่า	165	 ล้านบาท	 เริ่มก่อสร้างต้นปี	2558	 ซึ่งจะท�าให้รายได้และก�าไรของ 

บริษัทฯ	เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมโดย บริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด
	 แม้สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อผลการประกอบการของบริษัทฯ	ในช่วงครึ่งปีแรก	แต่บริษัทฯ	ยังคงสามารถ

รกัษาผลประกอบการของทัง้ปีได้อย่างน่าพอใจ	โดยก�าไรสทุธ	ิ(ตามงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ)	จากเดมิ	5.23	ล้านบาทในปี	2556	เพิม่ขึน้เป็น	6.12	

ล้านบาทในปี	2557	คดิเป็นอตัราการเตบิโตร้อยละ	17	เนือ่งจากอตัราค่าบรกิารทีส่งูขึน้	ทัง้นี	้ในอนาคตธรุกจิทดสอบจะเตบิโตตามกฎหมายเกีย่ว

กับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	เช่นในปีที่ผ่านมา	ภาครัฐได้ออกกฎหมายให้ต้องทดสอบสถานีบริการน�้ามัน	รถขนส่งน�้ามัน	ท�าให้บริษัทฯ	มีรายได้

จากลูกค้ากลุ่มใหม่

	 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ	 ผมขอยืนยันว่า 

จะบริหารงานอย่างโปร่งใส	และเต็มศักยภาพ	ขอให้ทุกท่านมั่นใจในบริษัทฯ	และผู้บริหารทุกคน
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

1 2 3 4 5

1 	นายวิศิษฎ์	อัครวิเนค 

 กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ/

  กรรมการตรวจสอบ

2 	นายเจริญ	ประจ�าแท่น

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

3 	นายธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ

  กรรมการอิสระ / กรรมการ

  ตรวจสอบ

4 	นายชูพงศ์	ธนเศรษฐกร

 กรรมการอิสระ

  5 	นายประเสริฐ	ตรีวีรานุวัฒน์

 ประธานกรรมการบริหาร /

  กรรมการผู้จัดการ



บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2557    7

6 7 8 9 10

6 	นางสาวกาญจนา	ริมพณิชยกิจ 

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

7 	นางสาวนิตา	ตรีวีรานุวัฒน์ 

กรรมการ / เลขานุการบริษัท / 

รองกรรมการผู้จัดการ

8 	นางสาวฉัตรประภา	จันทร์ศรี 

รองกรรมการผู้จัดการ

9 	นายเจริญชัย	อ�านาจสมบรูณ์สุข

 รองกรรมการผู้จัดการ

10 	นางฐิติมา	ธนาปกิจ

 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือ 

ท่ีปรึกษาใดๆ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ  เพ่ือช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯ  มีการก�ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวปฎิบัติท่ีดีส�าหรับ 

คณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่อง 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2557 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงิน

รวม ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRSs and 

Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

จัดการจ�านวน 6 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อ

งบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

มาตรฐานการบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง  และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส 

โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  โอกาสที่จะเกิด  ผลกระทบ  และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

พบว่าบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรม

การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในทีผู่ต้รวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามคีวามเพยีงพอเหมาะสม

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการด�าเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้าน

บุคลากรและการปฎิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบัญชทีี่รายงานว่าจากการ

สอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในส�าหรบัป ี2558 ซึ่งไดจ้ัดท�าขึน้ตามปจัจัยเสี่ยงของ

องค์กร รวมทั้งก�าหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการท�างานที่มีสาระส�าคัญอย่างครบถ้วน

การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล  พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทั้งได้ปฎิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

อย่างเคร่งครัด  และมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน  โดยกรรมการบริษัท  ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึก 

ในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอรัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
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การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ  ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีท่ีผ่านมาจึงเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัททพิจารณา  และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายไพบูล  ตันกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที ่4298 และ/หรอื นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3445 และ/หรอื นางณฐพร พนัธุอ์ดุม ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

เลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�าปี 2558

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงือ่นไขทีต่ลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยก�าหนด  โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล  ความโปร่งใส  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบรษิทั โดยใช้ความรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่าง

เท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญช ี

ที่รับรองทั่วไป  บริษัทฯ  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  มีการเปิดเผย

รายการทีเ่กีย่วโยงกันอย่างถูกต้อง มกีารปฎบิตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผกูพนัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ตลอดจน 

มกีารปฎบิตังิานทีส่อดคล้องตามระบบการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างเพยีงพอ โปร่งใส เชือ่ถอืได้ รวมทัง้มกีารพฒันาปรบัปรงุระบบการปฎบิตังิาน

ให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายเจริญ ประจ�าแท่น)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อย่อ : TAKUNI

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ	่ :	 140/1	ซอยนาวีเจริญทรัพย์	ถนนกาญจนาภิเษก	แขวงบางแค	เขตบางแค

	 	 กรุงเทพมหานคร	10160

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ		 :	 จัดส่ง	จัดจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว	และให้บริการก่อสร้าง	ติดตั้ง	ตรวจสอบและ

	 	 ทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับระบบก๊าซ

เว็บไซต์บริษัท    :  www.takunigroup.com

ทุนจดทะเบียน	 :	 200,000,000	บาท	

ทุนช�ำระแล้ว	 :	 200,000,000	บาท	

จ�ำนวนหุ้น	 :	 400,000,000	หุ้น	

มูลค่ำที่ตรำไว้	 :	 0.50	บาท

วันแรกที่ซื้อขำยหุ้น	 :	 19	สิงหาคม	2557

โทรศัพท์ : 02-455-2888

โทรสำร	 :	 02-455-2763

นักลงทุนสัมพันธ	์ :	 092-252-1277

  nita@takuni.com

เลขำนุกำรบริษัท : 02-455-2888

  nita@takuni.com

นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 	 โทรศัพท์	02-229-2800

ผู้สอบบัญช	ี :	 นายไพบูล	ตันกูล

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4298

	 	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

	 	 ชั้น	15	อาคารบางกอกซิตี้	ทาวเวอร์	เลขที่	179/74-80

	 	 ถนนสาทรใต้	กรุงเทพฯ	10120

	 	 โทรศัพท์	02-286-9999,	02-344-1000
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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3 %

25
56

กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

การจัดจำหน�าย
LPG

การบร�การ
ขนส�ง 

การติดตั�ง
และก�อสร�าง
ระบบก�าซ

การทดสอบ
และตรวจสอบ
ความปลอดภัย

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ�

สินทรัพย�อื่น

หนี้สินอื่น

เง�นกู�ยืม

ส�วนของผู�ถือหุ�น

หน�วย / ล�านบาท

หน�วย / ล�านบาท

25
57

25
56

25
57

25
56

25
57

25
56

25
57

10.59

31.66

4.46

15.38

 รวม 374.75  รวม 374.75 รวม 577.88  รวม 577.88

215.98

143.39

221.85

47.18

105.72

40.61

208.38

328.89

374.36

40.64

162.88

5.37

9.69

2.12
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สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

12%
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� 2557
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 กลุ่มบริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(Liquid	Petroleum	Gas:	LPG)	และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้

	 1.	 ธุรกิจจัดหา	จ�าหน่ายก๊าซ	LPG	ด�าเนินการโดยบริษัทฯ	(TG)	ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ	LPG	ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา	7	ท�าหน้าที่จัดหา 

	 	 และจัดจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

	 2.	 ธุรกจิขนสง่ก๊าซ	LPG	ด�าเนนิการโดยบรษิทัย่อย	(GG)	เปน็ผูข้นสง่ก๊าซที่ไดร้บัอนญุาตตามมาตรา	12	ท�าหน้าที่ขนสง่ก๊าซใหก้บับรษิทัฯ 

	 	 และลูกค้า

	 3.	 ธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรมด�าเนินการโดยบริษัทย่อย	(TT)	 ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ	 

	 	 LPG	 และ	NGV	 ส�าหรับยานยนต์และบริการก่อสร้างระบบก๊าซส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม	 รวมถึงจ�าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

	 	 ระบบก๊าซ

	 4.	 ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด�าเนินการโดยบริษัทย่อย	(RE)	ให้บริการทดสอบและตรวจสอบ

ความปลอดภัยทางวิศวกรรมส�าหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบ

ระบบก๊าซส�าหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายก�าหนด

	 โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมก๊าซ	LPG	ดังนี้

ธุรกิจจัดหา จัดจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
  

	 ธุรกิจจัดหาและจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท	โดยบริษัทฯ	ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	7	ของ

พระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2543	(“ผู้ค้าตามมาตรา	7”)	จากกรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	ให้สามารถจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	

ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้	
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	 บริษัทฯ	จัดหาจาก	ปตท.	โรงกลั่นน�้ามัน	และผู้ค้าตามมาตรา	7	รายอ่ืนๆ	เพื่อจัดจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า	

“แชมป์เปี้ยนแก๊ส”	ให้กับสถานีบริการก๊าซ	LPG	ที่เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทฯ	และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ	LPG	ซึ่ง

บริษัทฯ	มีรายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ	LPG	เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	90	ของ 

การจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	 ทั้งหมด	 โดยบริษัทฯ	 มีลูกค้าสถานีบริการประมาณ	80	 รายท่ัวประเทศ	 ส่วนใหญ่อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร	 ภาคกลาง	 และภาคตะวันออก	 ส�าหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น	 ปัจจุบันยังมีสัดส่วนรายได้

ไม่มากนัก	 เนื่องจากอ�านาจต่อรองของลูกค้าและระยะเวลาการให้เครดิตเทอมที่นานกว่าลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการ	 ท�าให้

ปัจจุบันบริษัทฯ	เลือกในการท�าตลาดในส่วนของสถานีบริการเป็นหลัก	

เครื่องหมายการค้า
แชมป์เปี้ยนแก๊ส

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้รับอนุญาตให้สามารถจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	ได้ปีละ	61,500	ตัน	โดยส�ารองก๊าซ	LPG	ตามที่กฎหมายก�าหนดที่คลังก๊าซ

ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

	 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	มีคลังเก็บก๊าซ	2	แห่ง	เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและส�ารองก๊าซ	ดังนี้

คลังก๊าซ ที่ตั้ง ปริมาณความจุ (ตัน)

1. พิจิตร	 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร	ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก	ต.	หนองหลุม

อ.	วชิรบารมี	จ.	พิจิตร

1,000

2. ปทุมธานี* อ.	บ้านปทุม	จ.	ปทุมธานี 400

หมายเหตุ :	 *	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้งาน 

 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

	 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความต้องการใช้	 โดยเฉพาะในส่วนของเชื้อเพลิงยานยนต์	 ส่งผลให้จ�านวนสถานีบริการก๊าซ	LPG	 ปรับตัว 

เพิ่มขึ้นจาก	1,037	สถานีในปี	2554	เป็น	1,860	สถานีในปี	2557

	 จากการที่มีจ�านวนผู้ค้ามาตรา	7	 ถึง	17	 รายส่งผลให้มีการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มสูงมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ในการด�าเนินธุรกิจจัดหาและ

จ�าหน่ายก๊าซ	LPG	จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา	7	ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2543	ท�าให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู ่

ธุรกิจได้ยากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ	LPG	ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านั้นแต่คุณภาพของการบริการยังเป็นสิ่งส�าคัญ	

บรษิทัฯ	มทีีมงานฝ่ายขายท�าหน้าทีต่ดิต่อกับลูกค้าโดยตรง	เพือ่สอบถามความต้องการสัง่ซือ้และกระตุน้ให้เกดิการขายรวมถงึการเสนอบรกิารอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวเนื่องตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ที่ต้องการน�าเสนอการให้บริการแบบครบวงจร	โดยมีบริการขนส่ง	ทดสอบความปลอดภัย	รวมถึงซ่อมบ�ารุง

ระบบแก๊ส

ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

	 บริษัท	จีแก๊ส	โลจิสติกส์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	(GG)	เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ	

และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ	LPG	ตามมาตรา	12	ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2543	 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ	64	และ 

บริษัทผู้ค้า	LPG	รายอื่นๆ	รวมถึงสถานีบริการก๊าซ	ในสัดส่วนร้อยละ	36	ในปัจจุบันบริษัทฯ	มีจ�านวนรถขนส่งก๊าซ	LPG	ดังนี้	
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ประเภทรถขนส่ง จ�านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)

รถบรรทุกหัวลาก 11 15 
รถบรรทุก	10	ล้อ 14 8

รถบรรทุก	6	ล้อ 8 4.3 

	 รถขนส่งของบรษิทัฯ	ทกุคนัต้องผ่านการขออนญุาตและมกีารตรวจสภาพรถและถงับรรจบุนรถขนส่งอย่างสม�า่เสมอตามทีก่ฎหมายก�าหนด	

นอกจากน้ีบรษิทัฯ	มกีารตดิตัง้ระบบ	GPS	เพือ่ตดิตามข้อมลูรถขนส่งแต่ละคนั	เพือ่ควบคมุและตดิตามพฤตกิรรมการขบัรถของพนกังานขบัรถได้ 

รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง	 ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตาม 

การขนส่งดังกล่าว	ท�าให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง	และสามารถจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าได้ทันตามก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ

 

 การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

	 ส�าหรบัการด�าเนินธรุกิจให้บรกิารขนส่งก๊าซ	นอกจากจะต้องได้รบัใบอนญุาตตามมาตรา	12	ของพระราชบญัญตักิารค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิ	พ.ศ.	

2543	และขอใบค้าต่างจากผู้ค้ามาตรา	7	ส�าหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว	ยังต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมากเพื่อจัดหารถขนส่ง	รวมทั้งผู้ค้ามาตรา	7	

แต่ละรายมักจะมีผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน	 และเพื่อการจัดส่งแก๊สตามเวลาที่ต้องการ	 อีกทั้ง

ราคาค่าขนส่งก๊าซ	LPG	เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตราฐาน	ซึ่งอ้างอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้ามาตรา	7	รายใหญ่	ท�าให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

เข้าสู่ธุรกิจได้ยาก

ธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม

	 บรษิทัฯ	ด�าเนินธรุกจิบรกิารตดิตัง้ระบบก๊าซในรถยนต์	ก่อสร้างระบบท่อก๊าซอตุสาหกรรม	ไปจนถงึการจ�าหน่ายอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ

ก๊าซ	โดยบริษัท	ทาคูนิ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	(TT)	โดยการให้บริการสามารถจ�าแนกได้เป็น	2	ลักษณะตามประเภทของลูกค้า

และลักษณะของงาน	คือ	การติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์	และการก่อสร้างระบบท่อก๊าซส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม	

 

 1. การให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

	 บรษิทัฯ	ให้บรกิารตดิตัง้ก๊าซรถยนต์แบบใช้เชือ้เพลงิ	NGV	และ	LPG	แก่รถยนต์ทัว่ไป 

โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ	Zavoli	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี	

โดยมีจุดให้บริการติดตั้ง	2	 แห่ง	 คือ	 ที่ส�านักงานใหญ่	 บางแค	 และที่ส�านักงานสาขา	

จ.สมุทรปราการ	ซึง่สามารถรองรบัการตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ได้ประมาณ	200	คนัต่อเดอืน	

โดยพนกังานของบรษิทัฯ	ให้ค�าแนะน�าเรือ่งระบบก๊าซรถยนต์แก่ลกูค้าเพือ่ให้ลกูค้าพจิารณา

ความต้องการรวมทัง้ประเมนิค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง	และน�าเสนอระบบก๊าซรถยนต์ทีเ่หมาะสม 

กับความต้องการของลูกค้า	 จากนั้นจึงติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ซึ่งโดยท่ัวไปจะใช้เวลา	2	

วันท�าการ	 โดยบริษัทฯ	จะด�าเนินการติดตั้งระบบก๊าซและท�าการออกใบรับรองการติดตั้ง

ระบบก๊าซรถยนต์	รวมทัง้ใบรบัรองความปลอดภยัในการตดิตัง้	เพือ่ให้ลกูค้าใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื่อเพลิง

 2. ธุรกิจบริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม

	 บรษิทัฯ	ให้บรกิารก่อสร้างระบบท่อก๊าซอตุสาหกรรม	ได้แก่	การก่อสร้างคลงัก๊าซ	การเดนิระบบท่อก๊าซในคลงัก๊าซ	โรงบรรจกุ๊าซ	สถานบีรกิาร

ก๊าซ	รถบรรทุกก๊าซ	ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม	รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม	

ภายใต้การก�ากบัดแูล	ออกแบบ	ค�านวณ	โดยทมีวศิวกรทีมี่ความช�านาญและประสบการณ์	โดยบรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	ISO	9001:	2008 

ด้านการผลิต	ติดตั้ง	และ	การขาย	จากสถาบัน	UKAS	
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	 นอกจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว	บริษัทฯ	มีการจ�าหน่ายอุปกรณ์ก๊าซส�าหรับโรงบรรจุก๊าซ	สถานีบริการ	รถขน

ก๊าซ	โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง	ให้แก่ลูกค้าทั่วไป	และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจ�าหน่าย	เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทฯ	ท�าการพัฒนาขึ้น	

หรือปรับปรุงขึ้น	จากเดิมที่ต้องท�าการน�าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

 การแข่งขันในอุตสาหกรรม

	 ส�าหรับการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์	 ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัทรายใหญ	่

โดยบริษัทฯ	ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่ส�าหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ	NGV	และถือเป็นรายย่อยส�าหรับการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

ระบบ	LPG	ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก

	 ส�าหรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม	ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก	 ในส่วนของบริษัทฯ	 ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	 ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซโดยตรง	 ท�าให้ลูกค้าส่วน

ใหญ่ของ	บริษัทฯ	จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่	ซึ่งให้ความส�าคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย	จึงมักใช้บริการติด

ตั้งจากผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

	 การประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด�าเนินการโดยบริษัทย่อยคือ	 บริษัท	 ราชพฤกษ์

วิศวกรรม	จ�ากัด	(RE)	ถือเป็นการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ	(Third	Party	Engineering)	เพื่อท�าการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรม

ในฐานะผู้เช่ียวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพ่ือซ่อมบ�ารุง	 ซ่ึงอาจเป็น

ผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย	 หรือความต้องการของลูกค้าเอง	 ท้ังนี้	 การให้บริการ	 สามารถจ�าแนกได้เป็น	2	 ลักษณะหลัก	 คือ	 การให้ 

บริการทดสอบโดยไม่ท�าลาย	(Non-Destructive	Testing)	และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ	(Inspection	and	Certification)

การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ

ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อรับก๊าซ

การติดตั้งถังก๊าซในรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่

เครื่องเตือนก๊าซรั่ว
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	 โดยทั่วไปแล้ว	 ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบมักใช้เวลาประมาณ	2-3	 วัน	 เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บ 

ก๊าซขนาดใหญ่	 ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังจัดเก็บเม่ือถึงระดับความดันท่ีก�าหนดเพ่ือป้องกันการระเบิดของก๊าซซึ่งจะใช้เวลา

เกินกว่า	1	สัปดาห์

	 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ	ได้แก่	ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว	เช่น	ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว	โรงบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว	และสถานบีรกิาร	เป็นต้น	ซึง่มข้ีอก�าหนดตามกฎหมายทีต้่องท�าการตรวจสอบและทดสอบเมือ่ครบวาระท�าให้ลกูค้าส่วนใหญ่ 

มักมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	

 การแข่งขันในอุตสาหกรรม

	 ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัทฯ	 เป็นวิชาชีพอิสระ	 ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก	 ส่งผลให ้

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมอยู่ในระดับทีไ่ม่สูงมาก	ซึง่ผูป้ระกอบการแต่ละรายมกัมลีกูค้ากลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั	และการแข่งขนัในอตุสาหกรรม

เป็นการแข่งขนัด้านการสร้างความน่าเชือ่ถอืเป็นหลกั	ทัง้นีถ้อืเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง	โดยมผีูป้ระกอบการขนาดกลางในระดบัใกล้เคยีงกนั

ประมาณ	12	ราย	โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน	ได้แก่	บริษัท	ควอลลีเทค	จ�ากัด	(มหาชน)	และ 

บริษัท	ศิวะ	เทสติ้ง	อินสเพ็คชั่น	แอนด์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด	เป็นต้น
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

1.	 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรฐับาล	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัและกฎหมายต่างๆ
 - กรณีทีภ่าครฐัมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างราคาพลงังาน โดยไม่สนบัสนนุการใช้ก๊าซ LPG ท�าให้ราคาก๊าซ LPG ปรบัตวัสงูขึน้ จะส่งผล 

  ต่ออัตราการเติบโตของการใช้งานก๊าซ LPG 

  ผู ้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

  แต่เน่ืองจากก๊าซ LPG ถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่ส�าคัญของประเทศ ทั้งในภาคการขนส่ง ภาคครัวเรือน และ 

  ภาคอุตสาหกรรม ท�าให้ผู้บริหารมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่างๆ ภาครัฐต้องด�าเนินการพิจารณา 

  อย่ารอบคอบ และใช้เวลาในการพิจารณา ท�าให้บริษัทฯ ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวให้ 

  สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เป็นผู้ท�าหน้าที่ติดตาม 

  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ชิด

 - กรณทีีภ่าครฐัมีการเปล่ียนแปลงอตัราการส�ารองก๊าซขัน้ต�า่ อาจท�าให้บรษิทัฯ ต้องหาสถานทีจ่ดัเกบ็ส�ารองก๊าซเพิม่เตมิ ซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯ 

  ท�าการส�ารองก๊าซที่คลังเก็บก๊าซของบริษัทฯ ที่ จังหวัดพิจิตร และอยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดใช้คลังเก็บก๊าซของบริษัทฯ ที่จังหวัด 

  ปทุมธานี ท�าให้ผู้บริหารเชื่อว่าสามารถจัดเก็บก๊าซส�ารองได้ตามที่กฎหมายก�าหนดหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

2.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่าย

 การประกอบธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซ LPG บรษัิทฯ จะวางแผนการจดัหาก๊าซ LPG จากผูค้้ามาตรา 7 รายอืน่ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะท�าการจดัหาจาก 

 ผู้ผลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม่สามารถ 

 จ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้บรษัิทฯ ได้ด้วยเหตใุดก็ตามหรอืท�าการจ�าหน่ายก๊าซ LPG ในปรมิาณทีต่�า่กว่าทีบ่รษิทัฯ แจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะส่งผล 

 ต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ

 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก เนื่องจากโควตาการจัดจ�าหน่ายก๊าซ LPG  

 ของผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายถูกจดัสรรโดยกรมธุรกจิพลงังาน นอกจากนีบ้รษิทัฯ มพีนัธมติรทางการค้าคอืผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 7 หลายราย  

 และมคีลงัส�ารองก๊าซเป็นของตนเอง ท�าให้บรษัิทฯ มัน่ใจว่าจะสามารถจดัหา LPG ได้ในเวลาทีต้่องการ ทัง้นี ้ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่เคย 

 ประสบปัญหาในการจัดหาก๊าซ LPG อันเป็นผลจากการปฏิเสธการจัดส่งของผู้ค้ารายใหญ่รายดังกล่าว

3.	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ

 ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการดูแล 2 ด้านหลัก คือ 1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัย 

 ในการใช้งาน โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการ  

 รวมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในการด�าเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจ 

 พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญาตเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบคลังจัดเก็บก๊าซของ 

 บริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ 2) การปฎิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวางระเบียบ 

 การท�างานให้พนกังานตรวจสอบอปุกรณ์ความปลอดภยัทกุวนั รวมทัง้อบรมพนกังานให้มคีวามเข้าใจในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม 

 โดยพนักงานที่ท�าหน้าที่ดังกล่าวต้องได้รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�าประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และท�าประกันภัย 

 ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการ 

 ความเสี่ยงดังกล่าวท�าให้ผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนและเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น 

 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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4.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน

 จากการที่ธุรกิจให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทย่อยที่อาศัย 

 บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ รวมทั้งต้องมีใบรับรองในการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในเรื่อง 

 การทดสอบโดยไม่ท�าลาย (NDT) 

 โดยบริษัทฯ มีบุคลากรที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเพียงคนเดียว ดังนั้นอาจพิจารณาได้ว่าบริษัทม ี

 ความเสีย่งจากการพึง่พงิบคุลากรทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้าน อย่างไรกต็าม ลกัษณะงานทีต้่องใช้ผูต้รวจ NDT ระดบั 3 เป็นผูต้รวจสอบนัน้ 

 เป็นงานทีม่คีวามซบัซ้อนสูง ซึง่ปัจจุบนับรษัิทฯ ยังมีการรบังานในลกัษณะดงักล่าวในระดบัไม่มากนกั โดยในปี 2557 บรษิทัฯ มรีายได้ทีต้่องใช้ 

 ผูต้รวจ NDT ระดบั 3 ประมาณร้อยละ 1.64 ของรายได้จากการให้บรกิารทดสอบและตรวจสอบ อย่างไรกต็าม บุคลากรท่านดงักล่าวเป็นผู้บรหิาร 

 ที่ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามในระดับ 1 และ ระดับ 2 ซึ่งสามารถซึ่ง 

 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีผลกระทบระดับหนึ่ง ระหว่างการสรรหาผู้บริหารท่านใหม่ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ยังมี 

 นโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน NDT ระดับ 2 ท�าการเข้ารับการสอบเลื่อนระดับในอนาคต 

5.	 ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ	50	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 ครอบครัวคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 240,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของ 

 จ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ จงึท�าให้ครอบครวัคณุประเสรฐิ สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมด ไม่ว่า 

 จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือ 

 ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง 

 เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการถ่วงดุลอ�านาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอ�านาจโดย 

 ไม่จ�ากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการท้ังคณะ รวมท้ังแต่งตั้งประธาน 

 กรรมการบรษิทัมาจากบคุคลภายนอกซึง่มไิด้มคีวามเก่ียวพนัในการบรหิารงาน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการท�างานตลอดจน 

 ถ่วงดุลอ�านาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง ช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ในการน�าเสนอเร่ือง 

 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย
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การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง  

รวมทัง้การใช้ทรพัยากร การดูแลรกัษาทรพัย์สิน เพือ่ให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุ โดยบรษิทัฯ ก�าหนดให้คณะผูต้รวจสอบ 

ภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ท�าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ 

แผนการปฎิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบัติตาม

ระเบยีบ กฎหมาย รวมถงึข้อบงัคบัของราชการทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยอ้างองิกรอบแนวปฎบิตัด้ิานการควบคมุภายในของ 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการ

ควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 

  (1)  การควบคุมภายในองค์กร 

  (2)  การประเมินความเสี่ยง 

  (3)  การควบคุมการปฎิบัติงาน 

  (4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 

  (5)  ระบบการติดตาม

คณะผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

มคีวามเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการน�าทรพัย์สนิไปใช้โดยมชิอบ โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มบีคุลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิตามระบบ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การก�ากับดูแลกิจการ

1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เนื่องจากเห็นว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ท่ีท�าให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

และมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทฯจึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Government) ซึ่งเป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการ 

ทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการ 

ได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยโดยแบ่งออกได้ดังนี้

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจขอ

งบริษัทฯ มีสิทธิการรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผลจาก

ผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ สทิธิในการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณารบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

สิทธิในการพิจารณาและแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการ 

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็น

ไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มีจัดส่งหนงัสือเชญิประชมุพร้อมทัง้เอกสารข้อมลูประกอบการประชมุในวาระต่างๆ รวมทัง้มคีวามเหน็ของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือ 

เชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ไม่น้อยกว่า 1 เดอืน เพ่ือให้ผูถื้อหุน้มีเวลาศกึษาข้อมูลได้อย่างละเอยีดและสามารถตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจดัให้มกีารบนัทกึรายงาน

การประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงปกป้องและ

รักษาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัทฯ อย่าง 

เท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ

หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยบริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ ก�าหนดให้ผูถื้อหุน้มสีทิธิในการออกเสยีงแสดงความเหน็อย่างเท่าเทยีมกนั โดยผูถ้อืหุน้ 1 หุน้ มสีทิธอิอกเสยีงคงคะแนนได้ 1 เสยีง 

รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณารบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ตลอดจนเปิด 

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านเลขานุการบริษัท (โทรศัพท์ 092-252-1277 หรือ line ID: takuni2014 หรือที่  

E-mail:nita@takuni.com)
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นอกจากนี้บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณีที ่

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ 

ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. 

ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

หมวดที่	3	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญในการดูแลและการปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีมกนัต่อผู้มส่ีวนได้เสยีต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เนือ่งจาก

แรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้เสียกลุม่ต่างๆ มีส่วนช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก�าไรให้กบับรษิทัฯ ถอืเป็นการสร้างความส�าเรจ็

ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ท�าขึ้นระหว่างกัน  

รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมส่ีวนร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และไม่ด�าเนนิการใดๆ อนัจะเป็นการรดิรอนสทิธิ 

หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	: บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 โดยค�านึงถึง 

การเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ	 ในระยะยาว	ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง	 รวมทั้งการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

พนักงาน	: บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความส�าคญัของพนกังานในฐานะผูส้นบัสนนุให้แผนงานตา่งๆ	ของบรษิทัฯ	สามารถบรรลเุปา้หมาย 

ทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้	บริษัทฯ	จึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	พร้อมทั้งพัฒนา	ส่งเสริม

การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สิน	และมีอาชวีอนามัยที่ด	ีโดยจัดท�าระเบียบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	รัดกุม	และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย	รวมทั้ง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและหามาตรการควบคุมและป้องกัน	พร้อมกับสื่อสารกับ

พนกังานใหเ้ขา้ใจและปฏิบตัไิปในทศิทางเดยีวกนั	ตลอดจนสรา้งบรรยากาศการท�างานทีด่	ีสง่เสรมิการท�างานเป็นทมี 

เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ	ด้วยความมั่นคงในอาชีพ

ผู้บริหาร	: บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้บริหาร	 ในฐานะผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

งานต่างๆ	 รวมทั้งควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกรอบ	 ทิศทาง	 และเป้าหมายทางธุรกิจที่

ก�าหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั	บรษิทัฯ	จงึเสนอค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีม่คีวามเหมาะสม	เป็นธรรม	เพือ่เป็นการ

ตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานจนสามารถบรรลุเป้าหมายทาง

ธุรกิจที่ก�าหนดไว้ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ	: บรษิทัฯ	ตระหนกัเป็นอยา่งดถีงึความส�าคญัของหุน้สว่นทางธรุกจิของบรษิทัฯ	ในการทีช่ว่ยสนบัสนนุและผลกัดนัให ้

การด�าเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ	สามารถเจรญิเตบิโตและบรรลเุปา้ทางธรุกจิทีก่�าหนดไวไ้ด	้บรษิทัฯ	จงึปฏบิตัติอ่หุน้สว่น

ทางธุรกิจของบรษัิทฯ	โดยค�านงึถงึผลประโยชนท์ีเ่ป็นธรรมของทัง้สองฝา่ย	และปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อตกลงทางการคา้ 

ที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า	: บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่�าเสมอและ 

มุ่งเนน้ทีจ่ะปฏิบตัติามสัญญา	ขอ้ตกลง	หรอืเงือ่นไขตา่งๆ	ทีม่ตีอ่ลกูค้าอยา่งโปรง่ใสเทา่เทยีมและเป็นธรรม	ตลอดจน 

สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม	และให้ความส�าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า	

คู่ค้า	: บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทด้วยความเป็นธรรม	ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด	ทั้งจะ

ไม่เรียกร้องไม่รับ	ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต

เจ้าหนี้	: บริษัทฯ	 พึงปฎิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทฯ	 กับเจ้าหนี้	 ด้วยการช�าระหนี้ตรงเวลา	 สร้างความเชื่อใจและมี

ความจริงใจที่ดีต่อกัน
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คู่แข่ง	: บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน

ทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทาง 

การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที่จะท�าลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้าย 

หรือด�าเนินการใดๆ	ที่ไม่สุจริตที่เป็นการท�าลายคู่แข่งของบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม	: บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยไม่กระท�าการใดๆ	 ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมเกินกวา่ทีก่ฎหมายก�าหนดสง่เสรมิการใชแ้ละการอนรุกัษท์รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ประโยชน ์

ตอ่สว่นรวมปฏบิตัแิละใหค้วามรว่มมอื	หรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและ

กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

ชุมชน	/	สังคม	: บรษิทัฯ	ค�านงึถงึการสนบัสนนุกจิกรรมทางสงัคมเพือ่สรา้งคณุภาพชวีติทีด่แีกค่นในสงัคมและชมุชนรวมถงึสง่เสรมิ

และปลูกฝังจติส�านกึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในหมูพ่นกังานทกุระดบัและใหค้วามสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนและ

สังคม	โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานก�ากับดูแล

อื่น	ที่เกี่ยวข้อง	:

บรษัิทฯ	ตระหนกัเป็นอย่างดถึีงบทบาท	หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของหนว่ยงานภาครฐัและหนว่ยงานก�ากบัดแูลทีม่ี

ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ	ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการแบง่เบาภาระของหนว่ยงานเหลา่นัน้ 

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 

ข้อบังคับ	 รวมทั้งกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และผู้ตรวจสอบภายในสอบทาน 

การปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามคูมื่อการปฏบิตังิานและเป็นไปตามมาตรฐานตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งและรายงานผลการสอบ

ทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี

  

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน 

ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยติดต่อผ่าน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดยบริษัทจะด�าเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่ก�าหนดไว้

และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่	4	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน 

และข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชือ่ถือ ทัว่ถงึ ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้มีท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ โดยใช้

ดุลยพินิจในการจัดท�าอย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยให้ความเหน็เกีย่วกบั 

เรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร การท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

(หน้า 36) รวมถงึข้อมลูอืน่ๆ เช่น รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ประวตักิารเข้าอบรม (หน้า 41 ) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูการถอืครอง 

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (หน้า43) ภายใน 3 วันท�าการนัจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริษัท 
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หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การด�าเนินธุรกิจ 

เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีคณุธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย และด�าเนนิธรุกจิด้วยความระมดัระวงั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ 

ส�าหรับการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานนั้น บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร  

เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตร

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

จรรยาบรรณธุรกิจ

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง ยดึถอืเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการ 

ประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบัิตงิาน และเพ่ือให้เกดิความมปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน 

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล 

การใช้ทรพัย์สนิของบรษัิทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั นอกจากนีบ้รษิทัฯ 

ยงัจดัให้มผีูท้ีท่�าหน้าทีต่รวจสอบภายใน ซึง่บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะใช้ผูต้รวจสอบภายในโดยว่าจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) ให้ท�าการตรวจสอบ 

และประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้บรษิทั  

มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด โดยคุณสรุพล ถวัลยวิชชจิต เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2556 และปี 2557 เพื่อท�าการสอบทานระบบ

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็น

ไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผล 

การตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาด�าเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหาความ 

ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ โดยรวมเป็นส�าคัญ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย ์

ของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ อกีทัง้ในการประชมุ 

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท�ารายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทฯ งดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

โดยการเข้าท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษัิทฯ จะค�านงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั และเป็นไปตามเงือ่นไขราคา

และการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่

เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้หมด ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึง่ได้มกีารพจิารณาความเหมาะสม 

อย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส
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2.	 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. ดแูลและก�าหนดนโยบายทีส่�าคัญ พจิารณาอนมัุตงิบประมาณและโครงการลงทนุของบรษิทัฯ รวมถงึก�ากบัดแูลด�าเนนิโครงการให้เป็นไป 

  ตามเป้าหมายที่วางไว้

 3. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบรษิัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรอืผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง 

  ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

 4. รบัทราบรายงานการตรวจสอบทีส่�าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ  หรอืฝา่ยตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผูต้รวจสอบบญัชแีละทีป่รกึษา 

  ฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

 5. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

 6. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) 

 7. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 8. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของ 

  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บรษิทัฯ มีการรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและ 

  ผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน 

 2. สอบทานให้บรษิทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบ 

  บัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ 

  พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรอื 

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ  

  ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท�า 

  การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

 5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง 

  และครบถ้วน

 6. จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในด้านความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ 

  บริษัทฯ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน์ ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกั ทรพัย์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของ 

  บริษัทฯ เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายโดยอยู่ในขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. ให้มอี�านาจตดัสินใจในเรือ่งการด�าเนนิงานทีส่�าคัญของบรษิทัฯ โดยก�าหนดขอบเขต ประเภท หรอืขนาดของกจิการ วัตถปุระสงค์ แนวทาง 

  และนโยบายของบรษัิทฯ ภายในขอบเขตอ�านาจทีไ่ด้รบัมอบหมาย รวมถงึการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพันธ์กบั 

  ลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
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 2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 3. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

 4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของกิจการ

 6. ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

 7. พจิารณาอนมัุติแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบรษิทัฯ และพจิารณาอนมุตัคิ�าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีเ่กนิอ�านาจสัง่การ 

  ของฝ่ายงานนั้น 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

 1. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

 2. ด�าเนนิการหรอืปฏิบตังิานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณทีไ่ด้อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการ 

  บริหารของบริษัท

 3. มีอ�านาจอนุมัติ และมอบอ�านาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอ�านาจ 

  การอนมัุตดัิงกล่าวจะเป็นการอนมัุตริายการปกตทิัว่ไปทางการค้าทีม่วีงเงนิไม่เกนิตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด คอื การสัง่ซ้ือสนิค้า 

  ไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อครั้ง และอนุมัติรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท

 4. มอี�านาจออกค�าส่ัง ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพือ่รักษาระเบยีบ 

  วินัยการท�างานภายในองค์กร

 5. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 7. เป็นผู้รบัมอบอ�านาจของบรษัิทฯ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่   

  มตทิีป่ระชมุผูถื้อหุน้และ/หรอืมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจดงักล่าว จะไม่รวมถึงอ�านาจ 

  และ/หรอืการมอบอ�านาจในการอนมุตัริายการใดท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  อื่นใด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด  

3.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ปัจจุบนับรษัิทฯ ไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาในการคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุ อย่างไรกต็าม 

ในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มนีโยบายคดัเลอืกโดยให้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ กรรมการอสิระ และผูบ้รหิาร 

ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ เพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อพิจารณาต่อไป

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้สามัญประจ�าปีเป็นผูม้อี�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้มาคณะหนึง่มจี�านวนไม่น้อยกว่า  

3 คน โดยคดัเลอืกจากกรรมการอสิระของบรษัิทฯ เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมจี�านวนต�า่กว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ให้ครบถ้วนภายในเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน นบัแต่วันทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมจี�านวนน้อยกว่า 3 คน ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี ้

  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

  บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา 

  แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�านักงาน 

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง  
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  และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร 

  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจขัดขวาง 

  การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 

  ของผู้มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 

  ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส�านักงาน 

 5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรค 4. รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 

  อสงัหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั 

  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้อง 

  ช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ�านวนใด 

  จะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดย 

  อนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคล 

  เดียวกัน

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ 

  ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 

  วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิาร 

  เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

  เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทาง 

  วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 

  ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน 

  ร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่ม ี

  นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 11. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทย่อย 

  ล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทย่อย บริษัทย่อยในล�าดับ 

  เดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึง ข้อ 11 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย ่อย บริษัทย ่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยที่

 (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทย่อย 

  ในล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 (3) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

  หนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
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ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูค้ดัเลอืกสมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบท่านหนึง่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง

หรือหลายคนก็ได้ และอาจแต่งตั้งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้แต่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่มิใช่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการตรวจสอบผูท้ีป่ระสงค์จะลาออกจากกรรมการตรวจสอบ จะต้องแจ้งความประสงค์นัน้เป็นหนงัสอืต่อบรษิทัฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หากจ�าเป็นกรรมการตรวจสอบนั้นอาจต้องชี้แจงประกอบด้วย กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกถอดถอนให้

ออกบริษัทฯ ต้องแจ้งการลาออกหรือถูกถอดถอนนั้น พร้อมสาเหตุไปให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจ

สอบให้ครบถ้วนโดยคณะกรรมการบริษัทภายใน 3 เดือน นับแต่วันท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบท่ีถูกถอดถอนนั้น  

อาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบก็ได้ 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด�ารงต�าแหน่งต่อ

ไปอีกก็ได้ไม่เกิน 9 ปี

กรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องม ี

  ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 2. กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา บรรลนุติภิาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ ไม่เคยรบัโทษ 

  จ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้กระท�าโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก 

  ราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

 3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือคูณด้วยจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือก 

   ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี 

 4. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามัญประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามเป็น อตัราถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก 

  ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภาย 

  หลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ทั้งนี ้

  กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

 6. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี 

  ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 

  สองเดอืน โดยมตขิองคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่ ทัง้นีบ้คุคล 

  ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 7. ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง 

  จ�านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ 

  มีสิทธิออกเสียง

ผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารโดยคัดเลือกจากบุคลากรที่

มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความรู้ในการบริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง
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4.	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัทฯ ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุน

ในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีอ�านาจควบคุมหรือก�าหนดนโยบายบริหาร ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ  

เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

5.	 การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัฯ มนีโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้รหิารในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่แสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้การซือ้ขายหลักทรพัย์ โดยก�าหนดในข้อบงัคบัการท�างานว่ากรรมการ ผู้บรหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ จะต้องรกัษา 

ความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษัิท และจะต้องไม่น�าความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทั ไปเปิดเผย หรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 

หรอืเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม เว้นแต่ข้อมลูนัน้บรษิทัฯได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูล

ภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ 

งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท�าผิดระเบียบของ 

บริษัทฯ อย่างร้ายแรง ซึ่งก�าหนดโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

6.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2557 รวม 2.33 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี 2.27 

ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.06 ล้านบาท

7.	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกัน โดยในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับกับบุคคลท่ีอาจ 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น 

และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

แล้วแต่กรณี 

  นโยบายของบริษัทในการท�ารายการระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

  • รายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิอาท ิการซือ้และขายสนิค้า การให้บรกิาร เป็นต้น บรษิทัฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการ 

   ตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เก่ียวกับเหตผุลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดงักล่าว และการมเีงือ่นไขการค้าทีม่รีาคา 

   และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เม่ือเทียบเคียงกับการท�ารายการระหว่างบริษัทและบุคคลท่ัวไป  

   หรือ การท�ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการในลักษณะเดียวกับของ 

   ผูป้ระกอบการอืน่ในธุรกิจ บรษัิทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัเหตผุลและความจ�าเป็น 

   ต่อการท�ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั  

   ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

   การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
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  • รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น  

   หรอื รายการรบัหรอืให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ บรษิทัฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่วกบั 

   เหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และ 

   ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย 

   ข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่มนีโยบาย 

   การให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น�าไปประกอบธุรกิจหรือด�าเนินงานแทนบริษัทฯ

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็น

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม
	 กลุ่มบริษัทฯ	ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจในเชิงของภำพรวมท่ีจะมีกำรขยำยตัวและเติบโตไปพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ	ให้สำมำรถ

เกื้อหนุนกันได้	 ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย	 

เพื่อให้สำมำรถเติบโตในธุรกิจได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน	 และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว	บริษัทฯ	 จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	

และได้มีกำรวำงกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี้	

แนวทาง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท
 1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 	 	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยน�ำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำน 

	 	 กำรทจุรติคอร์รัปชัน่	กำรแข่งขนัอย่ำงยตุธิรรมกำรปฏบิตัอิย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	และกำรเคำรพต่อสทิธใินทรพัย์สนิและสร้ำง 

	 	 สัมพันธภำพระหว่ำงกิจกำรที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงำนของรัฐและกิจกำรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้ำ	คู่สัญญำ 

	 	 รับจ้ำง	ลูกค้ำ	คู่แข่ง	และสมำคมวิชำชีพซึ่งบริษัทฯ	เป็นสมำชิกอยู่		

 2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 	 	 บรษิทัฯ	ได้มีแนวปฏิบตัทิีส่�ำคัญอกีประกำรหนึง่ทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรอยูใ่นปัจจบุนัคอืกำรได้ก�ำหนดแนวปฏบิตัทิีก่จิกรรมร่วมสตัยำบนัทีจ่ะ 

	 	 ด�ำเนนิกำร	ได้แก่	กำรก�ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รปัชัน่และประกำศใช้	“จรรยำบรรณธรุกจิ”	ทีใ่ห้ควำมส�ำคญัต่อกำรปลอด 

	 	 กำรทจุรติ	(Zero	Fraud)	รวมทัง้จดัให้มกีำรอบรมและพฒันำพนกังำนเกีย่วกบัเรือ่งคณุธรรม	จรยิธรรมเพือ่เป็นกำรส่งเสรมิและพฒันำ 

	 	 ด้ำนจิตใจให้มีควำมเป็นธรรมทั้งยังสำมำรถท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดีอันส่งผลต่อกำรเกิดควำมซื่อสัตย์สุจริตตำมมำ

	 	 	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	ได้บริหำรควำมเสี่ยงของกิจกำรและจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในทั้งทำงกำยภำพและทำงจิตใจให้เหมำะสม	 

	 	 เพ่ือป้องกนักำรประพฤตมิชิอบตำ่งๆโดยจดัท�ำกำรประเมนิผลและตวัชีว้ดั	(KPI)	ในกำรประกนัคณุภำพให้ดยีิง่ขึน้	และจดัใหม้ช่ีองทำง 

	 	 กำรสื่อสำรส�ำหรับแจ้งเบำะแส	มีมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ง	ตลอดจนมีกระบวนกำรตรวจสอบทุกเบำะแสที่ได้รับแจ้งอย่ำงเป็นธรรม

 3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 	 	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรด�ำเนินกำรและบริหำรงำนอย่ำงรอบคอบ	 มีกำรตระหนักว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรละเมิดสิทธิของพนักงำน 

	 	 ชุมชนและสังคมในสภำพแวดล้อมอย่ำงไร	 พร้อมทั้งหำมำตรกำรป้องกันก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	 เพื่อไม่ให้สร้ำงปัญหำ 

	 	 ที่อำจมีส่วนท�ำให้เกิดกำรละเมิดสิทธิของชุมชน	หรือในพื้นที่ที่มีกำรด�ำเนินโครงกำร	บรษิัทฯ	ได้จัดท�ำกลไกกำรร้องเรียน	และร้องทุกข์ 

	 	 อย่ำงเหมำะสม	ส�ำหรับเป็นช่องทำงให้ผู้ที่เชื่อว่ำสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม		

 4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 	 	 บริษัทฯ	 ถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรอันมีค่ำที่สุดที่จะน�ำพำให้บริษัทฯ	 มีควำมเข้มแข็ง	 สำมำรถเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน	 

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยและแนวทำงปฏบิตัใินกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลอย่ำงเป็นระบบกระบวนกำรอนัส่งผลถงึสภำพในกำรท�ำงำนทีด่	ีเช่น	 

	 	 กำรพัฒนำศกัยภำพและควำมรูส้ำมำรถของพนกังำนให้เป็นคนมคีณุภำพ	และเป็นคนเก่งและเป็นคนดมีคีณุธรรม	ท�ำประโยชน์ให้สงัคม	 

	 	 มีจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและรักษำสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งให้ควำมส�ำคัญต่อองค์กรในเรื่องต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน

 5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 	 	 บรษิทัฯ	มุง่มัน่ในกำรปฏบิตัทิำงด้ำนกำรตลำดทีเ่ป็นธรรม	โดยน�ำเสนอผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภำพและมคีวำมปลอดภยั	พร้อมทัง้กำรให้ 

	 	 บริกำรท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้ำ	และพร้อมตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ	ให้ข้อเสนอแนะในกำรใช้สนิค้ำ	ให้ค�ำปรกึษำวธิกีำรแก้ปัญหำ 

	 	 และรับข้อร้องเรียน	เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดเพื่อกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน

	 	 	 บริษัทฯ	ได้มีกำรจัดกำรฝึกอบรมให้แก่ลูกค้ำเกี่ยวกับหลักสูตร	“กำรฝึกอบรมพนักงำนบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว”	และหลักสูตร	 

	 	 “บคุลำกรเฉพำะทีร่บัผดิชอบดูแลสถำนทีใ่ช้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว”	เพ่ือให้ลกูค้ำได้ค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัในเรือ่งของกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลยีม
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 6.	 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

	 	 	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล	 มุ่งพัฒนำเทคโนโลยีที่สะอำดและ 

	 	 ทนัสมัย	เพือ่ให้ทกุกระบวนกำรของบรษัิทฯ	มีประสทิธภิำพสงูสดุ	และมกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืโดยใช้หลกั	3R	คอื	ลดกำรใช้ทรพัยำกร	 

	 	 (Reduce)	 หมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่	 (Reuse/Recycle)	 และฟื้นฟูกลับสู่สภำพเดิม	(Replenish)	 และมีนโยบำยไม่ปล่อยมลพิษ 

	 	 สู่สิ่งแวดล้อม	(Zero	Emission)													

 7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 	 	 บรษัิทฯ	ตระหนกัในควำมเป็นส่วนหนึง่ของชมุชนหรอืสงัคมซึง่มหีน้ำท่ีรบัผิดชอบในกำรช่วยเหลอื	สนบัสนนุกจิกรรมสำธำรณประโยชน์ 

	 	 แก่ชุมชน	 ตลอดจนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพ่ือควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 ด้วยกำรสร้ำงกำรจ้ำงงำนและสร้ำงควำม 

	 	 หลำกหลำยในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ	กำรท�ำให้เกิดควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนต่ำงๆ	ของชุมชน

 8.	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 	 บริษัทฯ	ได้มีควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่ำของกำรด�ำเนินกิจกำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัทฯ	ได้สร้ำง 

	 	 ควำมคดิหรอืค้นหำควำมรูใ้หม่ๆ	ทีต่่ำงไปจำกเดมิทีเ่คยปฏบิตัหิรอืเคยรบัรูม้ำ	โดยเป็นควำมรูท้ีค่รอบคลมุทัง้ทำงธรุกจิ	เศรษฐกจิสงัคม	 

	 	 เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม	กำรพฒันำควำมคดิหรอืพฒันำควำมรูใ้หม่ๆ	ทีจ่ะก่อให้เกดิมลูค่ำบรษิทัจะเปิดให้มส่ีวนร่วมของผูเ้กีย่วข้อง 

	 	 ทั้งในหรือนอกบริษัทฯมำร่วมกันพัฒนำ

	 	 ตัวอย่างกิจกรรมของบริษัท

  •	 กำรพฒันำบคุลำกรของกลุ่มบรษัิทในเครอืทำคนูกิรุป๊	ในหวัข้อ	”หวัใจของกำรให้บรกิำร	(Service	Mind)”	เมือ่วันที	่21	มกรำคม	2557 
	 	 	 ณ	ห้องประชุม	TG2	อำคำรทำคูนิ	

	 	 •	 กำรอบรมจรรยำบรรณธุรกิจ	เมื่อวันที่	1	กุมภำพันธ์	2557	ณ	ห้องประชุม	TG2	อำคำรทำคูนิ

	 	 •	 กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ	KPI	(Key	Performance	Indicator)	เมื่อวันที่	8	มีนำคม	2557	ณ	ห้องประชุม	TG1	อำคำรทำคูนิ	

	 	 •	 กำรพัฒนำบุคลำกรของกลุ่มบริษัทในเครือทำคูนิกรุ๊ป	 ในหัวข้อ	 “กำรขับขี่รถยนต์อย่ำงปลอดภัย”	บริษัท	 ได้เชิญวิทยำกรซึ่งเป็น 
	 	 	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรใช้รถยนต์จำกบริษัท	 วิริยะประกันภัยโดยคุณ	 สมภพ	 วิจิตรำนนท์	 ผู้จัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรสินไหมทดแทน	 

	 	 	 ศนูย์พระรำม	2	มำให้ควำมรูใ้นเรือ่งกำรขบัขีร่ถยนต์อย่ำงปลอดภยั”ให้แก่พนกังำนของบรษิทัและบรษิทัในเครอืเพือ่เป็นกำรพฒันำ 

	 	 	 ศักยภำพและเสริมทักษะในกำรขับขี่รถยนต์ของพนักงำนอย่ำงปลอดภัย	งำนนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่	25	เมษำยน	2557	ณ	ห้องประชุม	 

	 	 	 TG2	อำคำรทำคูนิ
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	 	 •	 กำรบรรยำยให้ควำมรูเ้ก่ียวกับคณุสมบตัแิละกำรใช้ก๊ำซก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวอย่ำงปลอดภยั	/	กำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัของก๊ำซ 
	 	 	 ปิโตรเลียมเหลวรวมถึงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำร	 กำรรับ-จ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำยในคลังก๊ำซอย่ำงปลอดภัยและ 

	 	 	 กำรดูงำน	เม่ือวันที่	10	เมษำยน	2557	ณ	ที่ห้องประชุมคลังก๊ำซของบริษัท	จังหวัดพิจิตร

	 	 •	 โครงกำรเปิดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวอย่ำงปลอดภัยและกำรฝึกปฏิบัติกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
	 	 	 ให้แก่ประชำชนผู้สนใจในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงคลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจังหวัดพิจิตรของ	บริษัทฯ	ได้มีประชำชนและผู้สนใจ 

	 	 	 ได้เข้ำร่วมอบรม	/	ฝึกปฏบิตัใินโครงกำรนีอ้ย่ำงมำกมำย	เมือ่วนัที	่4	กรกฎำคม	2557	ณ	โรงแรม	อมรนิทร์	ลำกนู	จงัหวดั	พษิณโุลก	

  •	 กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	เมื่อวันที่	9	และ16	มิถุนำยน	2557	ณ	ห้องประชุม	TG2	อำคำรทำคูนิ
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	 	 •	 โครงกำรเปิดอบรมหลักสูตรบุคลำกรเฉพำะท่ีรับผิดชอบดูแลสถำนท่ีใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของกลุ่มบริษัทในเครือทำคูนิกรุ๊ป	 
	 	 	 ซึ่งจะจัดทุกปี	ปีละ	3-4	ครั้ง	ล่ำสุดเมื่อวันที่	26-27	พฤศจิกำยน	2557	ณ	ห้องประชุม	TG2	อำคำรทำคูนิ

	 	 •	 กำรจัดกิจกรรมกีฬำสีและงำนปีใหม่ประจ�ำปี	2557	 เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์และสร้ำงควำมสำมัคคีงำนนี้จัดขึ้นเมื่อวันที	่ 
	 	 	 20	ธันวำคม	2557	ณ	บริเวณ	อำคำรทำคูนิ	

	 	 •	 กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�ำปี	2557	ของอำคำรทำคูนิ	บริษัท	ทำคูนิ	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทในเครือ	 
	 	 	 ร่วมฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟประจ�ำปี	2557	เพือ่สร้ำงทศันคตทิีด่ใีนกำรร่วมมอืป้องกนัและระงบัอคัคภียั	ซึง่เป็นกำรปฏบิตัิ 

	 	 	 ตำมกฎหมำย	ตำมประกำศของกระทรวงมหำดไทย	ซึ่งจะมีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี

	 	 •	 บริษัทฯ	 ได้บริจำคเงินสนับสนุนองค์กรต่ำงๆ	 เช่น	 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ใกล้คลังก๊ำซบ้ำนโรงโป๊ะ	 บริจำคเป็นทุน 
	 	 	 ด�ำเนินกำรของมูลนิธิคุณำกร	สนับสนุนกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล	และบริจำคสิ่งของและเงินให้กับบ้ำนพักคนชรำบำงแค
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 

โครงสร้างการถือหุ้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว	200,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	400,000,000	บาท	มูลค่า 

ที่ตราไว้	0.50	บาทต่อหุ้น

	 กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด	15	รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

	 1 นายฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ 88,200,400 22.05

	 2 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ 75,616,000 18.90

	 3 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ 50,615,600 12.65

	 4 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 25,568,000 6.40

	 5 นายวิเชียร ริมพณิชยกิจ 18,000,000 4.50

	 6 นางปราณี ตรีวีรานุวัฒน์ 14,000,000 3.50

	 7 นางพรสินี ตรีวีรานุวัฒน์ 8,180,000 2.05

 8 นายวิชิต ริมพณิชยกิจ 6,000,000 1.50

	 9 นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ 5,026,700 1.26

	 10 นางลักขณา ตั้งสุขสันต์ 4,000,000 1.00

	 11 นายชัยรัตน์ ตรีวีรานุวัฒน์ 4,000,000 1.00

	 12 นายพีระพันธ์ ทนงศักดิ์ 4,000,000 1.00

	 13 นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ 3,500,000 0.88

	 14 นายปรีชา นบนอบ 2,311,100 0.58

	 15 นายสุรินทร์ เชาวลิต 2,240,000 0.56

รวม 311,257,800 77.83

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส�ารองต่างๆ

ทั้งหมด	โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ	อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก�าหนดข้างต้นได้	หากบริษัทฯ	มีความจ�าเป็นที่จะต้อง

น�าเงินก�าไรสุทธิจ�านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ต่อไป	 ท้ังนี้	 มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

จะต้องถกูน�าเสนอเพ่ือขออนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลได้	และจะด�าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีโครงสร้างการจัดการดังนี้	

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ
       ฝ่ายจัดซื้อ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/
การเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายขาย

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายความปลอดภัย

ฝ่ายจัดซื้อ/
จัดหา LPG

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่าย
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี /
การเงิน

ฝ่ายขาย

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Outsource*)

แผนกรักษาความ
ปลอดภัยและ CSR

ฝ่ายคลังก๊าซ

บริษัทมัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซันติ้ง

	 โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ	ณ	31	ธันวาคม	2557	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ

บรหิาร	ปัจุบนัคณะกรรมการของบรษิทัฯ	มจี�านวน	7	ท่าน	ประกอบดว้ย	กรรมการทีเ่ป็นไม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน	4	ท่าน	เพือ่ท�าหน้าทีถ่่วงดลุในการ 

ออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์		 อัครวิเนค กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ	

2. นายเจริญ	 ประจ�าแท่น กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

3. นายธีรชัย		 อรุณเรืองศิริเลิศ1 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

4. นายชูพงศ์		 ธนเศรษฐกร2 กรรมการอิสระ	

5. นายประเสริฐ	 ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ/	ประธานกรรมการบริหาร/	กรรมการผู้จัดการ

6. นางสาวกาญจนา	 ริมพณิชยกิจ กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ

7. นางสาวนิตา		 ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ	/	รองกรรมการผู้จัดการ	/	เลขานุการบริษัท 

หมายเหตุ : 1/	นายธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ	เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี

  2/	นายชูพงศ์	ธนเศรษฐกร	ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	4	มีนาคม	2557

โดยมี	นางฐิติมา	ธนาปกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

	 นายประเสริฐ	 ตรีวีรานุวัฒน์	 นางสาวกาญจนา	 ริมพณิชยกิจ	 และนางสาวนิตา	 ตรีวีรานุวัฒน์	 กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ 

ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท

 การประชุมคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายวิศิษฎ์	 	 อัครวิเนค 7/7 6/7

2. นายเจริญ	 	ประจ�าแท่น 7/7 7/7

3. นายธีรชัย		 	อรุณเรืองศิริเลิศ1 6/6 6/6

4. นายชูพงศ์		 	 ธนเศรษฐกร2 5/7 1/1

5. นายประเสริฐ		 	ตรีวีรานุวัฒน์3 7/7 1/7

6. นางสาวกาญจนา		 	 ริมพณิชยกิจ3 7/7 1/7

7. นางสาวนิตา		 	ตรีวีรานุวัฒน์3 7/7 1/7

หมายเหตุ : 1/	นายธรีชยั	อรณุเรอืงศริเิลศิ	ได้รบัการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบโดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี	2557	 

เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2557

 2/	จากการทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์	คนัทรี	่กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในการเสนอขายหุน้ 

สามญัเพิม่ทนุต่อประชาชนในวนัที	่4	สงิหาคม	2557	ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการปฏบิติัหน้าทีแ่ลการให้ความเห็นในฐานะกรรมการอสิระ 

ของนายชพูงศ์	ธนเศรษฐกร	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวาณชิธนกจิชองบรษิทัหลกัทรพัย์	คนัทรี	่กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)

	 จึงไม่ได้เข้าร่วมประชมุในช่วงทีบ่รษิ�ทด�าเนนิการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	เพือ่ป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้
	 3/	นายประเสรฐิ	ตรวีรีานวุฒัน์	นางสาวกาญจนา	รมิพณชิยกจิ	และนางสาวนติา	ตรวีรีานวุฒัน์	เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจ

สอบเพือ่ชีแ้จงผลการด�าเนนิงาน

ผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	มีคณะผู้บริหารจ�านวน	6	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายประเสริฐ	 ตรีวีรานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร	/กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวกาญจนา	 ริมพณิชยกิจ กรรมการบริหาร	/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	การเงิน

3. นางสาวนิตา	 ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการบริหาร	/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

4. นางสาวฉัตรประภา	 จันทร์ศรี กรรมการบริหาร	/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย

5. นายเจริญชัย	 อ�านาจสมบูรณ์สุข กรรมการบริหาร	/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

6 นางฐิติมา	 ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้นางสาวนติา	ตรวีรีานวุฒัน์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั	เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยมีหน้าที่

	 1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้	

	 	 1.1		 ทะเบียนกรรมการ	

		 	 1.2		 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัท	

		 	 1.3		 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย	ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	

	 3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	โดยก�าหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ค่าเบี้ยประชุม

	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2557	 เมื่อวันที่	19	 มีนาคม	2557	 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่ 

คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้

เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 	 	 -		 ประธานกรรมการบริษัท

	 	 	 -		 กรรมการ

15,000

12,000

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 -		 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 -		 กรรมการตรวจสอบ

12,500

10,000

	 โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมท้ังสิ้นไม่เกิน	500,000	บาท

	 ส�าหรับในปี	2557	มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม	ดังต่อไปนี้	

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
รวม

1.	นายวิศิษฎ์	 อัครวิเนค กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการ	/	

กรรมการตรวจสอบ

101,570 49,570 151,140

2.	นายเจริญ		 ประจ�าแท่น กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

83,570 74,570 158,140

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�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวน	6	ท่าน	โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน	

โบนัส	และเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ในปี	2557	ดังนี้

ชื่อ-สกุล

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)

เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวม

1. นายประเสริฐ	 ตรีวีรานุวัฒน์ 1,526,304 369,492 17,808 1,913,604

2. นางสาวกาญจนา		 ริมพณิชยกิจ 1,526,304 369,492 17,808 1,913,604

3. นางสาวนิตา		 ตรีวีรานุวัฒน์ 1,032,600 249,210 12,047 1,293,857

รวม 4,085,208 988,194 47,663 5,121,065

	 ทั้งนี้ค่าตอบแทนส�าหรับคณะผู้บริหารจ�านวน	6	 ท่าน	 ที่ได้รับทั้งสิ้นจากบริษัท	 ได้แก่	 เงินเดือน	 โบนัส	 และเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 

ในรอบปี	2557	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,653,267	บาท

ค่าตอบแทนอื่น

	 -	ไม่มี	-

บุคลากร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	จ�านวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ	(ไม่รวมผู้บริหาร)	มีดังนี้	

	 บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายขาย 7 7

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5 6

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 16 13

ฝ่ายจัดซื้อ 3 3

ฝ่ายสารสนเทศ 4 4

ฝ่ายคลังก๊าซ 5 4

รวม 40 38

บริษัท	ทาคูนิ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายบริการทั่วไป 11 20

ฝ่ายวิศวกรรม 11 15

ฝ่ายคลัง 6 7

ฝ่ายบุคคล 9 10

รวม 37 52
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บริษัท	ราขพฤกษ์วิศวกรรม	จ�ากัด

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายบริหาร 1 1

ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ 104 55

ฝ่ายขาย 2 -

รวม 107 56

บริษัท	จีแก๊ส	โลจิสติกส์	จ�ากัด

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายจัดส่ง 39 39

ฝ่ายจัดซื้อ 0 1

รวม 39 40

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2557	 และ	2556	บริษัทฯ	มีพนักงาน	(ไม่รวมผู้บริหาร)	ทั้งหมด	223	คน	และ	186	คน	ตามล�าดับ	 โดยได้

จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน	 ได้แก่	 เงินเดือน	 โบนัส	 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 ประกันสังคม	 และค่าล่วงเวลา	 เป็นจ�านวนรวม 

45.10	ล้านบาท	และ	45.18	ล้านบาทตามล�าดับ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2557	

กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	 จ�ากัด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน	 และเพื่อจูงใจให้พนักงาน

ท�างานกับบริษัทในระยะยาว	

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	 -	ไม่มี	-

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

	 กลุม่บรษิทัฯ	เลง็เหน็ความส�าคญัของการเสรมิสร้างทกัษะความช�านาญและการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร	จงึได้ก�าหนดให้มกีารจดัการ

ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม�่าเสมอ	โดยได้มีการจัดท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปีทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน	อาทิเช่น	การจัดปฐมนิเทศส�าหรับ

พนักงานใหม่	 และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ	 โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงาน

ของพนักงานแต่ละแผนก	
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ชื่อ-นามสกุล

ตำาแหน่ง อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท

1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

- กรรมการอิสระ / 

 ประธานกรรมการ / 

 กรรมการตรวจสอบ 

67 ปริญญาโท :

- บริหารธุรกิจ สถานบัณฑิต

 บริหารธุรกิจศศินทร์

ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมศาตร์ (ไฟฟ้า)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 

ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

มาตรฐานแห่งชาติ

กระทรวง

อุตสาหกรรม

ปัจจุบัน กรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย 

ผ่านการอบรม

- DCP 49/2004, RCP 12/2005

- Finance for non-finance

 director

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย

2548 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า

จำากัด (มหาชน)

2 นายเจริญ ประจำาแท่น

- กรรมการอิสระ /

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

67 ปริญญาโท : 

- รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านการอบรม

- DCP 88/2007, ACP 14/2006, 

DAP 56/2006, QSR 4/2006 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการติดตามการ

ประเมินผลโครงการกองทุนรอบ

โรงไฟฟ้า

สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับ

กิจการพลังงาน

2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการติดตามประเมิน

การตรวจการณ์แบบบูรณาการ

สำานักงานปลัดสำานัก

นายกรัฐมนตรี

2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผล

กระทรวงพลังงาน

2549 - 2550 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

3 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

- กรรมการอิสระ /

 กรรมการตรวจสอบ

 

37 ปริญญาโท : 

- บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี : 

- บัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม

- DAP 113/2014, DCP 199/2015

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

คณะพาณิยศาสตร์

และการบัญชี 

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

สภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ์

ARUN 

CONSULTING 

GROUP CO., LTD.

2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำา

2554 - ปัจจุบัน

2552 - 2553

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี 

ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการบัญชี

หุ้นส่วนผู้จัดการ
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ชื่อ-นามสกุล

ตำาแหน่ง อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท

4 นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

- กรรมการอิสระ 

57 ปริญญาโท : 

- MBA University of Detroit, USA

ปริญญาตรี : 

- วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม

- DCP 19/2002, ACP 21/2008, 

MFR 6/2008, MIR 3/2008 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ

บมจ. อีเอ็มซี

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์

คันทรี่ กรุ๊ป

5 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

- กรรมการ/ ประธานกรรมการ 

 บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

สามีของนางสาวกาญจนา

ริมพณิชยกิจ

บิดาของนางสาวนิตา

ตรีวีรานุวัฒน์

53 มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ 

สิงหเสนี)

ผ่านการอบรม

- DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ทาคูนิ 

(ประเทศไทย)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีแก๊ส

โลจิสติกส์

2538 - ปัจจุบัน ผู้บริหาร บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม

6 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

- กรรมการ /รองกรรมการ

 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน

ภรรยาของนายประเสริฐ

ตรีวีรานุวัฒน์

มารดาของนางสาวนิตา

ตรีวีรานุวัฒน์

55 ปริญญาตรี : 

- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผ่านการอบรม

- DAP 103/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม

7 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์

- กรรมการ/ รองกรรมการผู้

จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ/ธุรการ /

เลขานุการบริษัท

 

บุตรของนายประเสริฐ 

ตรีวีรานุวัฒน์และ

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

28 ปริญญาโท : 

- MSc International Financial 

Management, Queen Mary 

University of London

ปริญญาตรี : 

- BEng Mechanical 

Engineering, University of 

Nottingham

- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม

- DAP 100/2013, CSP 52/2013 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2557 - ปัจจุบัน

2553 -2554

กรรมการ

วิศวกร

บจก. ทาคูนิ 

(ประเทศไทย)

บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม
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ชื่อ-นามสกุล

ตำาแหน่ง อายุ

(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท

8 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี

- รองกรรมการผู้จัดการ

 ฝ่ายขาย

48 ปริญญาตรี : 

- บริหารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. จีแก๊ส

โลจิสติกส์

9 นายเจริญชัย อำานาจสมบูรณ์สุข

- รองกรรมการผู้จัดการ

 ฝ่ายความปลอดภัย

56 ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมเศาตร์ (เครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม

10 นางฐิติมา ธนาปกิจ

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ

 การเงิน

34 ปริญญาโท :

- บริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : 

- บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

2547 - 2551

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

Baker Tilly Risk 

Management 

and Services

Pricewaterhouse 

Coopers ABAS

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 เปลี่ยนแปลง

1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค - - -

2. นายเจริญ ประจำาแท่น - - -

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 อำานาจสมบูรณ์สุข - - -

10. นางฐิติมา ธนาปกิจ - - -
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รายการระหว่างกัน
สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ณ 31 ธ.ค. 57 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 60 ของทุน

ชำาระแล้วและคุณประเสริฐดำารงตำาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้

จัดการในบริษัท

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ ณ 31 ธ.ค. 57 คุณกาญจนา สามี บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 60 ของทุนชำาระ

แล้ว และคุณกาญจนาดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการในบริษัท

บริษัท มิดเดิลจี จำากัด 

(สถานีบริการก๊าซ)

ในอดีตคณุนติา ตรวีีรานวัุฒน ์และคณุฐากรู ตรวีีรานวัุฒน ์ถอืหุน้รวมกนัในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของ

ทนุชำาระแลว้ของบรษิทัดงักลา่ว และคณุนติา ตรวีรีานวุฒัน ์ดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการของบรษิทั 

ณ วนัที ่19 มนีาคม 2556 บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทัง้ 2 รายไดข้ายหุน้ในมดิเดลิจใีหแ้กบ่คุคล

ภายนอกทั้งหมด และลาออกจากการเป็นกรรมการของมิดเดิลจีแล้ว

ห้างหุ้นส่วนจำากัด วีรา

(สถานีบริการก๊าซ)

บริษัท ปราณีปิโตรเลียม จำากัด

(สถานีบริการก๊าซ)

คุณประสิทธิ์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท

บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลียม 

จำากัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดรากอน 

ปิโตรเลียม จำากัด) (สถานีบริการก๊าซ)

บรษิทั เอส ว ีพ ีกัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม 

จำากัด (สถานีบริการก๊าซ)

คุณประภัศร์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ประเภทของ

รายการ

บุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยง
รายละเอียดของรายการ

ขนาดของรายการ

(ล้านบาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2556 ปี 2557

รายได้จากการ

จำาหน่ายแก๊ส

- มิดเดิลจี

- วีรา

- เอส วี พี  

 สามพราน

 ปิโตรเลียม

- ปราณี ปิโตรเลียม

- เอส วี พี

 กัลปพฤกษ์

 ปิโตรเลียม

TG จำาหน่ายก๊าซ LPG ให้

กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง

ดังกล่าว 

19.06

8.63

1.30

6.18

-

15.23

0.34

4.31

11.06

7.18

การทำารายการดังกล ่าวเป ็นการทำาการค ้า 

ตามปกต ิโดยราคาจำาหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน 

คือ ค่านำ้าก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่านำ้าก๊าซเป็น

ราคาเดียวกับที่จำาหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และ

ค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ กำาหนดไว้

ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข

ทางการค้าไม่แตกต่างกบัการค้ากบัลกูค้ารายอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ 

รายได้ค่าขนส่ง - วีรา

- เอส วี พี 

 สามพราน

 ปิโตรเลียม

- เอส วี พี

 กัลปพฤกษ์

 ปิโตรเลียม

GG ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 

ใหกั้บบคุคลทีม่คีวามเกีย่วโยง

ดังกล่าว

0.38

-

-

0.25

0.12

0.26

การทำารายการดังกล่าวเป็นการทำาการค้าตาม

ปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ กำาหนด

ไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข

ทางการคา้ไมแ่ตกตา่งกบัการคา้กบัลกูคา้รายอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ 

รายได้ค่าสินค้า

และบริการ

- มิดเดิลจี

- ปราณี ปิโตรเลียม

TT ขายอะไหล่อุปกรณ์ระบบ

แก๊ส ให้บุคคลที่มีความเกี่ยว

โยงดังกล่าว

0.16

-

0.03

0.03

การทำารายการดังกล่าวเป็นการทำาการค้าตาม

ปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส 

เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ กำาหนดไว้กับลูกค้า 

ทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ

การค้ากับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ 

รายได้ค่าสินค้า

และบริการ

- มิดเดิลจี

- วีรา

- ปราณี ปิโตรเลียม

- เอส วี พี  

 สามพราน

 ปิโตรเลียม

- เอส วี พี 

 กัลปพฤกษ์

 ปิโตรเลียม

RE ให้บริการตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัยกับบุคคลที่มี

ความเกี่ยวโยงดังกล่าว

-

0.006

0.006

-

-

0.005

-

0.102

0.080

0.120

การทำารายการดังกล่าวเป็นการทำาการค้าตาม

ปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตามอัตราที่

บรษิทัฯ กำาหนดไวก้บัลกูคา้ทกุราย และมเีงือ่นไข

ทางการคา้ไมแ่ตกตา่งกบัการคา้กบัลกูคา้รายอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ 
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ประเภทของ

รายการ

บุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยง
รายละเอียดของรายการ

ขนาดของรายการ

(ล้านบาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2556 ปี 2557

รายได้อื่น - มิดเดิลจี

- เอส วี พี 

 กัลปพฤกษ์

 ปิโตรเลียม

- ปราณี ปิโตรเลียม

TG ให้บริการอบรมพนักงาน

บรรจุแก๊ส ให้แก่บริษัทดังกล่าว

-

-

-

0.005

0.003

0.005

การทำารายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะการทำา

ธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญพนักงานของ

สถานีบริการซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ เข้าร่วม 

เป็นไปตามอตัราทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารลกูคา้รายอืน่ 

และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้า

กับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ

การซื้อสินค้า วีรา กลุ่มบริษัท มีการซื้อน้ำามัน

ดีเซลจากสถานีบริการดังกล่าว 

โดยเฉพาะในส่วนของ GG 

ซึ่งเป็นการเติมเชื้อเพลิงเพื่อ

ใช้ในการขนส่ง เนื่องจากใน

อดีตจนถึง 15 ก.ค. 2556 

กลุ่มบริษัททำาการเช่าสถานี

บริการของหจก.ดังกล่าวเป็น

พื้นที่จอดรถของ GG โดยราย

ละเอียดการซื้อเชื้อเพลิงของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นดังน้ี 

TG

GG

TT

RE

0.02

12.22

0.19

0.67

-

0.05

-

-

การทำารายการดังกล ่าวเป ็นการทำาการค ้า 

ตามปกติ การซื้อเชื้อเพลิงดังกล่าว เป็นราคา

เดียวกับท่ีหจก.ดังกล่าวจำาหน่ายให้แก่ลูกค้าราย

อืน่ และเป็นราคาหจก.ดงักล่าวจำาหน่ายแก่ลกูค้า

ทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดัง

กล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการดัง

กล่าว มคีวามเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตาม

การค้าโดยปกติ 

เงินกู้ยืม ครอบครัว

ตรีวีรานุวัฒน์

TT

ต้นงวด

จ่ายคืนระหว่างงวด

ปลายงวด

RE

ต้นงวด

จ่ายคืนระหว่างงวด

ปลายงวด

28.50

(16.00)

(12.50)

-

3.72

(3.72)

-

-

ในอดีต TT และ RE มีการกู้ยืมเงินจากกรรมการ

ของบริษัท เพ่ือใช้ในการดำาเนินงาน โดยมิได้มี

การคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดย ณ 31 ธันวาคม 

2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นใน

อดีต ซึ่งเกิดขึ้นได้สำาหรับบริษัทจำากัดทั่วไป และ

มิได้ทำาให้กลุ่มบริษัทเสียประโยชน์
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นโยบายและการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ารายการระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เก่ียวกบัเหตผุลและความจำาเป็นต่อการทำารายการดงักล่าว และการมเีงือ่นไขการค้า 

และราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำารายการระหว่างบริษัท และบุคคลทั่วไป หรือ

การทำารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำารายการในลักษณะเดียวกับของ 

ผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจ บรษัิทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัเหตผุลและความจำาเป็น 

ต่อการทำารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาสและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ 

ประกาศ คำาสั่งหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ

ทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น 

หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น 

เกีย่วกบัเหตผุลและความจำาเป็นต่อการทำารายการดงักล่าวและจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิด

เผยข้อมลูการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่มี

นโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำาไปประกอบธุรกิจหรือดำาเนินงานแทนบริษัทฯ 

• เพือ่ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีดี่ ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มกีารทำารายการระหว่างกนักบับคุคลทีม่คีวามขัดแย้งอนัเนือ่งจาก

กรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุมัติการทำารายการดังกล่าว กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีอำานาจออกเสียง 

ในการอนุมัติให้ทำารายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว

• ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือ

ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

	 	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ	ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารบญัชพี.ศ.	2543	และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยได้มีการพิจารณาเลือก

ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 

โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

	 	 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อให้มีความมั่นใจ 

ได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ 

การด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั	โดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระท�าหน้าที่ 

ก�ากบัดแูลงบการเงนิ	ประเมินระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 	 คณะกรรมการบรษัิทมีความเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ	สามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้ว่างบการเงนิ 

ของบริษัททาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
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ค�ำอธิบำยฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน
ผลกำรด�ำเนินงำน

	 กลุม่บรษิทัฯ	ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและธรุกจิอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วเนือ่ง	ผ่ำนกำรบรหิำรจดักำรของบรษิทัฯ		และบรษิทัย่อย	โดย

สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น	4	ธุรกิจ	คือ	กำรจัดหำและจัดจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	กำรขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	กำรให้บริกำรติดตั้งระบบก๊ำซ 

และจ�ำหน่ำยอุปกรณ์	และกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม	ซึ่งมีโครงสร้ำงรำยได้ดังนี้

	 ในปี	2557	กลุม่บรษัิทฯ	มีรำยได้จำกกำรขำยและให้บรกิำรทัง้สิน้	1,204.04	ล้ำนบำท	ลดลงเลก็น้อยจำกปี	2556	ทีม่รีำยได้	1,209.20	ล้ำนบำท 

เนือ่งจำกปริมำณขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวลดลงเล็กน้อยตำมสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมอืง	และนโยบำยลอยตวัก๊ำซของภำครฐั	ซึง่ยังส่งผล 

ให้รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ลดลงจำกปีก่อนด้วย	ทั้งนี้หำกพิจำรณำสัดส่วนรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ	 	 กำรจัดหำและจัดจ�ำหน่ำย

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวยังถือเป็นรำยได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ		คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	90	ของรำยได้รวม		

1.	 รำยได้

	 รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ	LPG

	 รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ	LPG	ถือเป็นรำยได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ		โดยเน้นกำรขำยให้กับลูกค้ำสถำนีบริกำร	เป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ	

90	ของกำรจ�ำหน่ำยก๊ำซ	LPG	ทั้งหมด	รำยละเอียดกำรจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับปี	2556	และปี	2557	แสดงได้ดังนี้

หน่วย	:	ตัน ปี	2556 ปี	2557

ปริมำณจ�ำหน่ำยก๊ำซ	LPG 56,093 55,385

รำคำขำยต่อตัน 19,380 19,525

	 ทั้งนี้ในระหว่ำงปี	2557	 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำนมีกำรปรับอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้รำคำจ�ำหน่ำย 

ก๊ำซ	LPG	มกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	รำคำขำยก๊ำซเฉลีย่ต่อตนัจงึสงูขึน้	นอกจำกนีส้ถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงในช่วงปลำยปี	2556	ต่อเนือ่ง 

ถึงไตรมำส	1	ปี	2557	ที่มีควำมไม่แน่นอน	ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้ก๊ำซในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลดลง	ดังจะเห็นได้จำกปริมำณขำยก๊ำซ	LPG	

2556 2557

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

ปริมาณขายก๊าซในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภาคเหนือตอนล่าง

รายได้ค่าบริการขนส่ง

หน�วย / ล�านบาท
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การจัดจำหน�าย LPG

การบร�การขนส�ง 

การติดตั�ง และก�อสร�างระบบก�าซ

การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

 รวม 1,209.20 รวม  1,204.24

1,087.09

9.73
74.77
37.61

1,081.42

21.34
60.24
41.24

หน�วย / ล�านบาท

บร�ษัทในเคร�อ

ผู�ค�ามาตรา 7 รายอื่น

บุคคลภายนอกอื่น
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หน�วย / ตัน

2556

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ภาคเหนือตอนล�าง
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2,110
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ในเขตกรุงเทพที่ลดลงจำกปีก่อนอย่ำงเห็นได้ชัด	ในขณะที่ยอดขำยก๊ำซ	LPG	แถบภำคเหนือตอนล่ำงซึ่งใกล้กับคลังพิจิตร	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนถึง	

101%	เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้เพิ่มข้ึนตำมอัตรำกำรเติบโตของตลำดและกำรใช้กลยุทธ์ในกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัทฯ		เพื่อเพิ่มยอดขำย

ตั้งแต่กลำงปี	2557

 

	 รำยได้บริกำรขนส่ง

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	เน้นกำรให้บริกำรขนส่งภำยในกลุ่มบริษัทฯ	เป็นหลัก	โดยรำยได้ค่ำขนส่งในปี	2557	จ�ำนวน	59.	43	ล้ำนบำท	ลดลงจำก 

ปี	2556	ที่มีอยู่	60.56	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	1.87	เนื่องจำกปริมำณกำรขนส่งลดลงตำมปริมำณขำยก๊ำซของบริษัทแม่ในระหว่ำงปี	
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รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

ปริมาณขายก๊าซในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภาคเหนือตอนล่าง

รายได้ค่าบริการขนส่ง

หน�วย / ล�านบาท

0

300

600

900

1,200

1,500

การจัดจำหน�าย LPG

การบร�การขนส�ง 

การติดตั�ง และก�อสร�างระบบก�าซ
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รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
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	 ส�ำหรับรำยได้ค่ำบริกำรขนส่งแก่บุคคลภำยนอกซึ่งแสดงในงบกำรเงินรวมปี	2557	จ�ำนวน	21.34	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่มีรำยได้

จำกกำรให้บริกำรแก่บุคลลภำยนอกที่มีอยู่	9.73	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	119	เนื่องจำกให้บริกำรขนส่งแก่ปตท.	เพิ่มขึ้น	
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 รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์และก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรม

	 รำยได้จำกกำรติดตั้งระบบก๊ำซและก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรมแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มหลัก	คือ	1)	กำรติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์	ซึ่งรับรู ้

เป็นรำยได้จำกกำรขำย	 และ	2)	 กำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบท่อก๊ำซอุตสำหกรรม	 ซึ่งรับรู้เป็นรำยได้จำกกำรบริกำรตำมข้ันควำมส�ำเร็จของงำน	

นอกจำกนี้	ยังมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำพื้นที่อำคำรส�ำนักงำน	(ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่แสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประเภท	อสังหำริมทรัพย์

เพื่อกำรลงทุน)	โดยมีรำยได้ตำมประเภทกำรด�ำเนินธุรกิจดังนี้

ประเภทธุรกิจ ปี	2556 ปี	2557

ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน

ติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์ 39.97 46.17 17.09 25.30

ก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรม 41.31 47.71 44.93 66.53

เช่ำพื้นที่อำคำร 5.30 6.12 5.52 8.17

รวม 86.58 100.00 67.54 100.00

	 กำรปรับตัวลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์เกิดจำกกำรลดลงของจ�ำนวนรถยนต์ท่ีมำติดต้ัง	 โดยเฉพำะในส่วน

ของรถยนต์	NGV	ซึ่งมำจำก	2	ปัจจัยหลักได้แก่	1)	จ�ำนวนสถำนีบริกำรของก๊ำซ	NGV	มีไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร	ท�ำให้ควำมต้องกำรเปลี่ยน

ระบบกำรติดตั้งของผู้ใช้บริกำรไม่เพิ่มขึ้น	และ	2)	รำคำน�้ำมันในตลำดโลกลดลง	จึงท�ำให้กำรใช้ก๊ำซในภำคขนส่งลดลง

	 ส�ำหรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรมปี	2557	 เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ	 เนื่องจำกบริษัทฯ	 รับงำนก่อสร้ำง 

คลังก๊ำซ	LPG	บำงปะกง	ซึ่งรับรู้รำยได้ตำมขั้นควำมส�ำเร็จของงำนในระหว่ำงปี	2557	มูลค่ำ	22.61	ล้ำนบำท	โดยงำนก่อสร้ำงที่เหลืออีกประมำณ	

114	ล้ำนบำท	จะรับรู้เป็นรำยได้ส�ำหรับปี	2558	ทั้งนี้ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้ลงนำมในสัญญำก่อสร้ำงคลังก๊ำซ	LPG	ขอนแก่น	มูลค่ำงำน	165	

ล้ำนบำท	จะต้องสร้ำงให้แล้วเสร็จและรับรู้รำยได้ทั้งหมดในปี	2558

	 รำยได้จำกกำรบริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม

บริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก	39.40	ล้ำนบำทในปีก่อน	เป็น	41.85	

ล้ำนบำท	คิดเป็น	6.22%	เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรสูงขึ้น	

	 รำยได้อื่น

	 รำยได้อื่นของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ดอกเบี้ยรับ	ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	และค่ำบริกำรรับฝำกคลัง	โดยในปี	2557	กลุ่มบริษัทฯ	

มีรำยได้อื่นเท่ำกับ	9.07	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปีก่อนที่	11.38	ล้ำนบำท	เนื่องจำกปี	2556	มีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรจ่ำยช�ำระค่ำสินค้ำ

จำกเจ้ำหนี้ต่ำงประเทศ

	 หำกพิจำรณำเฉพำะรำยได้อื่นของบริษัท	ทำคูนิ	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	ในปี	2557	จ�ำนวน	35.20	ล้ำนบำท	เพื่มขึ้นจำกปีก่อนที่มีรำยได้อื่น	

13.07	ล้ำนบำท	เนื่องจำกในระหว่ำงปีได้รับเงินปันผลจำกบริษัทย่อยจ�ำนวน	18.00	ล้ำนบำท	ส่วนรำยได้	ค่ำบริกำรรับฝำกคลัง	ส�ำหรับปี	2557	

ไม่ได้แตกต่ำงอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกปีก่อน

2.	 ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร

 กำรขำยก๊ำซ	LPG

	 บรษิัทฯ	มีต้นทุนขำยก๊ำซที่ส�ำคัญคือ	ต้นทุนแก๊ส	ต้นทุนค่ำขนส่งเข้ำคลัง	ค่ำผ่ำนคลัง	และเงินสมทบกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง	โดยในปี	2557	

บริษัทฯ	 เพิ่มช่องทำงกำรรับแก๊สเข้ำคลังสินค้ำ	 จำกเดิมที่รับแก๊สทำงบกจำกผู้จัดจ�ำหน่ำย	 เป็นกำรขนส่งก๊ำซทำงเรือเพ่ือรับเข้ำคลังสินค้ำด้วย	

ท�ำให้ต้นทุนก๊ำซโดยรวมลดต�่ำลงประมำณ	1.08%	

	 ทั้งนี้ในระหว่ำงปี	2557	บริษัทฯ	 ใช้กลยุทธ์ในกำรส่งเสริมกำรขำยทั้งกำรให้ส่วนลดและของแถม	 เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำส่งผลให้อัตรำก�ำไร

ขั้นต้นส�ำหรับปี	2557	โดยเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเหลือ	5.68%	จำกปี	2556	ที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้น	6.07%	
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 กำรบริกำรขนส่ง

	 ต้นทุนในกำรขนส่ง	 ประกอบด้วย	 ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง	 ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนขนส่ง	 ค่ำซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำ	 และค่ำเสื่อมรำคำรถขนส่ง 

โดยต้นทนุเฉลีย่ในปี	2557	ของบรษัิทฯ	ลดลงจำกปีก่อน	เนือ่งจำกบรษิทัฯ	เพิม่ปรมิำณกำรซือ้น�ำ้มนัดเีซลต่อครัง้ตัง้แต่กลำงปี	2556	ท�ำให้สำมำรถ

บริหำรจัดกำรต้นทุนในกำรบริกำรได้ดีขึ้น	ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ	จึงเพิ่มขึ้นจำก	18.73%	ในปี	2556	เป็น	20.39%	ในปี	2557

	 กำรติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์และก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรม

	 ส�ำหรบักำรตดิตัง้ระบบก๊ำซรถยนต์	ต้นทนุส่วนใหญ่	คอื	ค่ำอปุกรณ์ในกำรตดิตัง้	ได้แก่	ถงัก๊ำซและอปุกรณ์เป็นหลกั	โดยมสีดัส่วนประมำณ

ร้อยละ	70	 ของต้นทุนจำกกำรขำย	 ในขณะที่ต้นทุนในกำรให้บริกำรก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรมนั้น	 ต้นทุนหลักจะประกอบด้วย	 ต้นทุน 

ค่ำอุปกรณ์	ต้นทุนค่ำออกแบบ	และต้นทุนค่ำแรงงำนของพนักงำนเป็นหลัก	ทั้งนี้แม้ว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์ลดลงมำก

ในปี	2557	แต่บริษัทฯ	ยังคงสำมำรถรักษำอัตรำก�ำไรขั้นต้นได้ไม่แตกต่ำงจำกปีก่อน	คือประมำณ	32%	ของยอดขำย

	 กำรบริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม

	 ต้นทุนในกำรให้บริกำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม	 ประกอบด้วย	 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน	 ค่ำวัสดุส้ินเปลือง	

เป็นหลักโดยคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ	80	ของต้นทุนในกำรให้บริกำร	ในปี	2557	บริษัทฯ	สำมำรถก�ำหนดอัตรำค่ำบริกำรให้สูงขึ้น	ท�ำให้

มีก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำกเดิม	44.11%	ในปี	2556	เป็น	46.52%	ในปี	2557

3.	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

	 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกำรจัดจ�ำหน่ำยก๊ำซและกำรให้บริกำรขนส่งก๊ำซ	 อยู่ที่ร้อยละ	5	-	8	 ของรำยได้จำกกำรขำย

และให้บริกำร	โดยในปี	2557	สัดส่วนดังกล่ำวลดลงจำกปีก่อนเนื่องจำกบริษัทฯ	มีกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกลูกหนี้ที่เก็บเงินได้

ภำยในปี	จ�ำนวน	2.13	ล้ำนบำท	และค่ำขนส่งก๊ำซไปยังลูกค้ำลดลง	เนื่องจำกเพิ่มจุดกระจำยสินค้ำให้ใกล้กับลูกค้ำมำกขึ้น

	 ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกำรติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์และก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรม	และกำรให้บริกำรทดสอบและ

ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมอยู่ที่ร้อยละ	23	-	29	ของรำยได้	โดยในปี	2557	สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกำรติดตั้ง

ระบบก๊ำซรถยนต์และก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรม	เพิ่มขึ้นเนื่องจำกรำยได้จำกกำรติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์ลดลงมำก

	 ส�ำหรบัค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรของกลุ่มบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	ค่ำขนส่งก๊ำซไปยงัลกูค้ำ	ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัพนกังำน	และค่ำเสือ่มรำคำ 

ตำมงบกำรเงินรวมกลุ่มบริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี	2557	เท่ำกับ	77.24	ล้ำนบำท	คิดเป็น	6.41%	ของรำยได้จำกกำรขำยและ

บริกำร	ลดลงจำกปี	2556	ที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรทั้งสิ้นเท่ำกับ	86.56	ลดลง	10.76%	เนื่องจำกมีกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัย 

จะสญูจำกลกูหน้ีทีเ่ก็บเงนิได้ภำยในปีและค่ำขนส่งก๊ำซไปยงัลกูค้ำลดลง	ทัง้นีค่้ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัพนกังำนในปี	2557	เพิม่ขึน้ประมำณ	13%	เนือ่งจำก

กำรขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี	ประกอบกับมีบุคลำกรในกำรท�ำงำนเพิ่มขึ้น	และมีกำรตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	ตำมข้อก�ำหนดของบริษัทจดทะเบียน

ในระหว่ำงปี	2557

4.	 ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี	2557	 ตำมงบกำรเงินรวมเท่ำกับ	103.83	 ล้ำนบำท	 คิดเป็น	8.62%	 ต่อยอดขำย	 ลดลงเล็กน้อย 

จำกปี	2556	 ที่มีก�ำไรขั้นต้นรวม	112.31	 ล้ำนบำท	 คิดเป็น	9.29%	 ต่อยอดขำย	 เนื่องจำกกำรลดลงของก�ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยก๊ำซ	 	LPG	 

ท้ังน้ีธรุกจิท่ีมกี�ำไรขัน้ต้นสูงยังคงเป็นกำรบรกิำรทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงวศิวกรรมทีม่อีตัรำก�ำไรขัน้ต้นประมำณ	46%	ต่อยอดขำย	

	 ส�ำหรับก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	ในปี	2557	จ�ำนวน	27.18	ล้ำนบำท	ลดลงเล็กน้อยจำกปี	2556	ที่มีก�ำไรสุทธิ	28.55	ล้ำนบำท	เนื่องจำก

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์และก่อสร้ำงระบบก๊ำซในอุตสำหกรรมที่มีรำยได้ลดลง	ส่งผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ	
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ฐำนะทำงกำรเงิน

หน่วย	:	ล้ำนบำท 31	ธันวำคม	2557 31	ธันวำคม	2556 เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 186.76 29.17 540.25%

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 80.32 69.13 16.19%

สินค้ำคงเหลือ 61.62 44.99 36.96%

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้�ำประกัน 31.47 5.07 520.71%

ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์ 208.38 215.98 -3.52%

สินทรัพย์อื่น 9.33 10.41 -10.37%

รวมสินทรัพย์ 577.88 374.75 54.20%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 157.6 98.09 60.67%

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 40.64 47.18 -13.86%

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 3.94 -100.00%

หนี้สินอื่น 5.28 3.69 43.09%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 374.36 221.85 68.74%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 577.88 374.75 54.20%

 สินทรัพย์รวม

	 ณ	31	 ธันวำคม	2557	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีสินทรัพย์รวม	577.88	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี	2556	 จ�ำนวน	203.13	 ล้ำนบำท	 คิดเป็น 

	 ร้อยละ	54.20	เนื่องจำก

	 	 -	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	รวมถึงเงินฝำกที่มีภำระค�้ำประกัน	เพิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มทุนระหว่ำงปี	2557	ซึ่งยังไม่ได้ใช้ตำม 

	 	 	 จุดประสงค์ในกำรระดมทุนตำมที่เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนเนื่องจำกควำมไม่แน่นอนด้ำนโยบำยพลังงำน	

	 	 -	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	 เพิ่มขึ้นจำก	69.13	 ล้ำนบำทเป็น	80.32	 ล้ำนบำทเนื่องจำกมีรำยได้ค้ำงรับจำกบริกำรทดสอบ 

	 	 	 ควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรมเพิ่มขึ้น	และมีค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำส�ำหรับงำนก่อสร้ำงคลังก๊ำซจ�ำนวน	5.05	ล้ำนบำท

	 	 -	 เงินกู้ยืนจำกสถำบันกำรเงินลดลง	6.54	ล้ำนบำท	เนื่องจำกจ่ำยคืนตำมงวดช�ำระในระหว่ำงปี	2557	และไม่ได้กู้ยืมเพิ่มเติม

	 	 -	 สนิค้ำคงเหลอืของกลุ่มบรษัิทฯ	เพิม่ขึน้จำก	44.99	ล้ำนบำทเป็น	61.62	ล้ำนบำทเนือ่งจำกกำรเพิม่วธิกีำรรบัก๊ำซ	LPG	เข้ำคลงัสนิค้ำ 

	 	 	 ทำงเรือ	จำกเดิมที่รับก๊ำซเข้ำคลังสินค้ำทำงบกเพียงทำงเดียว	ท�ำให้มีปริมำณก๊ำซ	LPG	เป็นสินค้ำคงเหลือ	ณ	สิ้นงวดเพิ่มขึ้นจำก	 

	 	 	 13.33	ล้ำนบำท	เป็น	30.08	ล้ำนบำท
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	 หนี้สินรวม

	 ณ	31	ธันวำคม	2557	กลุ่มบริษัทฯ	มีหนี้สินรวม	203.52	ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี	2556	ที่มีหนี้สินรวม	152.90	ล้ำนบำท	คิดเป็น 

	 ร้อยละ	33.11	เนื่องจำก

	 	 -	 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	จำก	98.09	ล้ำนบำท	เป็น	157.60	ล้ำนบำท	เนื่องจำกมีรำยได้รับล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงคลังก๊ำซ 

	 	 	 จ�ำนวน	37.79	ล้ำนบำท	และมเีจ้ำหนีเ้งนิกองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้	จำก	26.42	ล้ำนบำท	ณ	31	ธนัวำคม	2556	เป็น	43.30	ล้ำนบำท 

	 	 	 ณ	31	ธันวำคม	2557	เนื่องจำกกำรปรับขึ้นอัตรำสมทบเงินกองทุนตั้งแต่ไตรมำส	4	ปี	2557

	 	 -	 เงินกู้ยืนจำกสถำบันกำรเงินลดลง	6.54	ล้ำนบำท	เนื่องจำกจ่ำยคืนตำมงวดช�ำระในระหว่ำงปี	2557	และไม่ได้กู้ยืมเพิ่มเติม

	 	 -	 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	ลดลง	3.94	ล้ำนบำท	เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ	ได้จ่ำยช�ำระคืนทั้งหมดในระหว่ำงปี	2557

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	31	ธันวำคม	2557	กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	374.36	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี	2556	จ�ำนวน	152.51	ล้ำนบำท	คิดเป็น 

	 ร้อยละ	68.74	เนื่องจำกมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำกกำรระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ำนวน	106.64	ล้ำนบำท	ประกอบกับ 

	 มีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน	27.18	ล้ำนบำท	แม้ว่ำในระหว่ำงปีจะมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	25.95	ล้ำนบำท
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ	 ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

	 	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทั	ทาคนู	ิกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และของเฉพาะบรษิทั	

ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557 

งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะบรษิทั	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผู้ถอืหุน้เฉพาะบรษิทั	และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั	รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

  ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 	 ผูบ้รหิารเปน็ผูร้ับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความ

เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธีิการตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ 

วิธกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระ

ส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่

เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่

ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	 รวมทั้งการประเมินการน�าเสนอ 

งบการเงินโดยรวม

	 	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

  ความเห็น

	 	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท	 

ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของเฉพาะบริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	และผลการ

ด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะบริษัท	และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไพบูล	ตันกูล	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4298

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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งบการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 186,775,947 29,168,870 138,691,309 5,901,980

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 80,323,729 69,133,123 50,785,025 46,573,760

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

	 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28 - - 30,000,000 25,000,000

สินค้าคงเหลือ	 9 61,618,638 44,993,687 30,081,910 13,335,553

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 168,257 93,386 143,723 25,189

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 328,886,571 143,389,066 249,701,967 90,836,482

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ

	 ค้�าประกัน 7 31,470,181 5,069,799 26,300,000 -

ลูกหนี้การค้าที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 เกินกว่าหนึ่งปี	 10 1,432,016 2,352,115 1,432,016 2,352,115

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 11 - - 90,359,770 90,359,770

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 12 5,207,875 5,553,491 - -

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 13 208,378,637 215,983,961 95,551,749 95,272,781

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 983,459 574,310 258,380 331,626

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 991,331 952,535 483,837 872,688

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 530,447 872,863 425,974 548,390

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

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

งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		 17 157,595,964 98,094,189 110,411,009 76,016,497

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด

	 ช�าระภายในหนึ่งปี 18 6,541,417 6,541,263 6,000,000 6,000,000

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า

	 ทางการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 ภายในหนึ่งปี 19 - 2,484,765 - 1,225,083

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 2,385,550 1,289,439 1,345,785 818,856

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 824,107 1,159,952 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 167,347,038 109,569,608 117,756,794 84,060,436

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 18 34,100,000 40,643,303 9,500,000 15,500,000

หนี้สินตามสัญญาเช่า

	 ทางการเงิน 19 - 1,462,506 - 793,247

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 825,627 654,320 394,679 352,006

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16 423,222 238,503 - -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 821,566 328,160 324,811 323,160

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 36,170,415 43,326,792 10,219,490 16,968,413

รวมหนี้สิน	 203,517,453 152,896,400 127,976,284 101,028,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

ทุนจดทะเบียน	

หุ้นสามัญจ�านวน	400,000,000	หุ้น	

	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.5	บาท

	 (พ.ศ.	2556	:	หุ้นสามัญจ�านวน	

	 15,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้

			หุ้นละ	10	บาท) 200,000,000 150,000,000 200,000,000 150,000,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญจ�านวน	400,000,000	หุ้น	

	 ช�าระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ	0.5	บาท

	 (พ.ศ.	2556	:	หุ้นสามัญจ�านวน

	 15,000,000	หุ้น	ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

	 หุ้นละ	10	บาท) 200,000,000 150,000,000 200,000,000 150,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 21 106,643,230 5,360,000 106,643,230 5,360,000

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

	 การควบคุมเดียวกัน 20,636,290 20,636,290 - -

ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	-	ทุนส�ารองตามกฎหมาย 22 2,900,000 - 2,900,000 -

	 ยังไม่ได้จัดสรร 44,183,544 45,855,450 26,994,179 24,185,003

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 374,363,064 221,851,740 336,537,409 179,545,003

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - -

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

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

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้จากการขาย 1,101,126,909 1,136,108,367 1,081,422,185 1,087,097,004

รายได้จากการบริการ 103,128,541 73,103,884 - -

รวมรายได้ 1,204,255,450 1,209,212,251 1,081,422,185 1,087,097,004

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย (1,032,010,282) (1,051,618,869) (1,019,981,462) (1,021,101,112)

ต้นทุนบริการ (68,417,762) (45,280,835) - -

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

ก�าไรขั้นต้น 103,827,406 112,312,547 61,440,723 65,995,892

รายได้อื่น 24 9,078,743 11,378,677 35,204,186 13,069,774

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 112,906,149 123,691,224 96,644,909 79,065,666

ค่าใช้จ่ายในการขาย (26,276,817) (33,689,791) (31,461,222) (37,272,561)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (50,957,320) (52,871,093) (29,347,958) (28,232,317)

ต้นทุนทางการเงิน (1,534,994) (1,290,280) (559,272) (295,116)

รวมค่าใช้จ่าย (78,769,131) (87,851,164) (61,368,452) (65,799,994)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 25 34,137,018 35,840,060 35,276,457 13,265,672

ภาษีเงินได้ 26 (6,958,924) (7,290,352) (3,617,281) (2,678,961)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557

งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 27,178,094 28,549,708 31,659,176 10,586,711

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น - - - -

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 27,178,094 28,549,708 31,659,176 10,586,711

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 27,178,094 28,779,920 31,659,176 10,586,711

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม - (230,212) - -

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 27,178,094 28,549,708 31,659,176 10,586,711

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 27,178,094 28,779,920 31,659,176 10,586,711

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม - (230,212) - -

27,178,094 28,549,708 31,659,176 10,586,711

ก�าไรต่อหุ้น 27

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 0.08 0.11 0.09 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนส�ารอง รวมส่วนของ

ช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2557 150,000,000 5,360,000 - 24,185,003 179,545,003

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 21 50,000,000 101,283,230 - - 151,283,230

เงินปันผล 23 - - - (25,950,000) (25,950,000)

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 22 - - 2,900,000 (2,900,000) -

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 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 130,000,000 5,360,000 - 13,598,292 148,958,292

การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 21 20,000,000 - - - 20,000,000

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 10,586,711 10,586,711

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556 150,000,000 5,360,000 - 24,185,003 179,545,003

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 34,137,018 35,840,060 35,276,457 13,265,672

รายการปรับปรุงก�าไรสุทธิ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 12,	13,	14 14,933,335 14,611,550 4,501,110 4,324,227

(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8,	10 (2,080,283) 1,570,698 (2,134,637) 1,520,698

(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของ

	 สินค้าคงเหลือ	

	 ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า 9 	506,851	 (593,420) - -

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย 11 - - - 25,308

(ก�าไร)	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและ

	 ตัดจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 (52,051) 439,387 - -

ดอกเบี้ยรับ (1,386,994) (1,361,413) (1,810,880) (582,411)

ต้นทุนทางการเงิน 1,534,994 1,290,280 559,272 295,116

47,592,870 51,797,142 36,391,322 18,848,610

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน

ด�าเนินงาน

	 -	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (5,692,528) 16,400,231 (390,502) (9,918,265)

	 -	สินค้าคงเหลือ (17,131,802) 15,744,864 (16,746,357) (1,827,912)

	 -	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (74,871) 182,584 (118,534) 83,029

	 -	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 342,416 (130,000) 122,416 (20,000)

	 -	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 59,326,972 (20,332,115) 34,392,162 10,790,766

	 -	หนี้สินหมุนเวียนอื่น (335,845) 511,576 - -

	 -	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 171,307 (11,246) 42,673 344,361

	 -	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 493,406 5,000 1,651 -

เงินสดจากการด�าเนินงาน 84,691,925 64,168,036 53,694,831 18,300,589

	 -	ดอกเบี้ยจ่าย (1,534,994) (1,943,270) (559,272) (948,106)

	 -	ภาษีเงินได้จ่าย (8,210,013) (14,098,563) (2,701,501) (4,648,885)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 74,946,918 48,126,203 50,434,058 12,703,598

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินคืนทุนในเงินลงทุนใน

	 บริษัทย่อย	และกิจการร่วมค้า 11 - - - 34,318

เงินสดจ่ายแก่ส่วนที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

	 จากการคืนทุนในบริษัทย่อย 11 - (34,318) - -

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย

	 และกิจการร่วมค้า 11 - - - (5,000,000)

เงินจ่ายซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13,	14 (7,269,263) (10,477,486) (4,704,482) (8,239,206)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน

	 อาคารและอุปกรณ์ 100,000 52,346 - -

เงินสดรับจากการรับช�าระเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

	 แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28 - - 10,000,000 -

ดอกเบี้ยรับ 1,386,994 1,361,413 1,044,853 479,260

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

	 แก่บุคคล	หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

28 - - (15,000,000) (25,000,000)

เงินฝากที่ติดภาระค้�าประกัน 7 (26,400,382) (122,447) (26,300,000) -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (32,182,651) (9,220,492) (34,959,629) (37,725,628)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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งบการเงินรวม งบการเงินรวมเฉพาะบริษัท

พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557 พ.ศ.	2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

	 สถาบันการเงิน 18 (6,543,149) (6,504,872) 	(6,000,000) 	(6,000,000)

จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล  

	 หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

28 - (32,223,908) - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 21 151,283,230 20,000,000 151,283,230 20,000,000

จ่ายเงินปันผล 23 (25,950,000) (41,843,700) (25,950,000) -

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า

ทางการเงิน 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 157,607,077 (24,411,349) 132,789,329 (12,561,683)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 29,168,870 53,580,219 5,901,980 18,463,663

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 186,775,947 29,168,870 138,691,309 5,901,980

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ	

(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น) 179,029 4,226 2,350 -

จ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

โดยสินเชื่อ	

(รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น) 	4,574	 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
(เดิมชื่อ	“บริษัท	ทาคูนิ	กรุ๊ป	จ�ากัด”)

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2557
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  (เดิมชื่อ “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด”)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

1. ข้อมูลทั่วไป
 

  บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

  เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า  “กลุ่มบริษัท”  รายละเอียดของบริษัทย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุ 

  ประกอบงบการเงินข้อ 11

  กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจหลักในธุรกิจการค้าแก๊ส  ธุรกิจบริการขนส่งแก๊ส  ธุรกิจบริการติดตั้งแก๊สและตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊ส 

  รถยนต์และอุตสาหกรรม

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

2. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 

  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

      ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเป็นหลักในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ 

      งบการเงิน

      การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและ 

      การใช้ดลุยพนิจิของผูบ้รหิารซึง่จดัท�าขึน้ตามกระบวนการในการน�านโยบายการบญัชขีองกลุม่บรษิทัไปถอืปฏบิตัแิละต้องเปิดเผยเรือ่ง 

      การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร  หรือความซับซ้อน  หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส�าคัญต่องบการเงินรวมและ 

      งบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4

      งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษัิทฉบบัภาษาองักฤษจดัท�าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทยในกรณทีีม่เีนือ้ความ 

      ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

      กลุ่มบริษัทได้พิจารณาจัดประเภทรายการใหม่ระหว่างต้นทุนขาย  ต้นทุนบริการ  ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

      เพือ่ให้การแสดงรายการม ีความถกูต้องและตรงตามลกัษณะของรายการบญัชมีากยิง่ขึน้ โดยผลกระทบของรายการจดัประเภทใหม่ 

      ดังกล่าว มีดังนี้
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งบการเงินรวม

ตามที่ได้รายงาน

ไว้เดิม

การจัดประเภทใหม่เพิ่ม

ขึ้น(ลดลง)

ตามที่จัด

ประเภทใหม่

บาท บาท บาท

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขาย 1,055,203,685 (3,584,816) 1,051,618,869

ต้นทุนบริการ  70,350,625 (25,069,790) 45,280,835

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,593,497 28,096,294 33,689,791

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 52,312,781 558,312 52,871,093

งบการเงินรวม

ตามที่ได้รายงาน

ไว้เดิม

การจัดประเภทใหม่เพิ่ม

ขึ้น(ลดลง)

ตามที่จัด

ประเภทใหม่

บาท บาท บาท

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ต้นทุนขาย 1,021,659,424 (558,312) 1,021,101,112

ค่าใช้จ่ายในการขาย 37,272,561 - 37,272,561

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27,674,005 (558,312) 28,232,317

      การจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท

 2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

      มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความที่เกี่ยวข้อง

      2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรงุทีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกีย่วข้องกบักลุม่บรษิทั 

          มีดังนี้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

เรื่อง งบกระแสเงินสด

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

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)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

   เกี่ยวข้องกัน

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2

       (ปรับปรุง 2555)

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 

    (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

เรื่อง การรวมธุรกิจ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

       (ปรับปรุง 2555)

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 

       (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ

  การด�าเนินงานที่ยกเลิก

เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ

  รื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา

  เช่าหรือไม่

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 

  การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ

  บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการ

  เงินในสภาพ เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

    การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน 

    การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ

  ของกฎหมายตามสัญญาเช่า 

    การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

    การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) 

          มีการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการแปลงสภาพของเครื่องมือทางการเงินที่การตัดสินใจเป็นของผู้ถือตราสาร  จะไม่มีผล 

          กระทบกับการจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงินในส่วนที่เป็นหนี้สิน นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบาย 

          ส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของว่า  กิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  แต่ละรายการ 

          ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของหรอืในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างใดอย่างหนึง่ได้ การปรบัปรงุมาตรฐาน 

          ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) 

ได้มกีารอธบิายให้ชดัเจนขึน้ว่า ค่าใช้จ่ายทีก่่อให้เกดิการรบัรูส้นิทรพัย์ในงบแสดงฐานะการเงนิเท่านัน้ จงึสามารถจดัประเภท

เป็นกิจกรรมลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) 

ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการท่ีมีอยู่ส�าหรับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก�าหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 

สินทรัพย์โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

จากการใช้หรือจากการขาย  การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานว่า  ราคาตามบัญชี 

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขายนอกจากนี้ได้มีการ 

รวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็นส่วน

ของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง2555) 

ได้มีการตัดแนวทางปฏิบัติส�าหรับการเช่าท่ีดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ากัดให้เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน  มาตรฐานได้มีการ

แก้ไขให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารโดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า  ควรจัดประเภทเป็นสัญญา

เช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด�าเนินงานโดยใช้หลักการท่ัวไปท่ีกล่าวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 17  การปรับปรุงมาตรฐาน 

ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง2555) 

ได้ตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18  ออก  การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล 

กระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) 

ได้มีการตัดข้อความในส่วนของการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19  ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันออก  

การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการบันทึกบัญชี  ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับ 

การจ�าหน่ายหรือการจ�าหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ  วิธีการทางบัญชีดังกล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้า 

ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐาน

ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง2555) 

ได้มีการยกเลกิการเปิดเผยข้อมูลส�าหรบักจิการทีเ่กีย่วข้องกบัรฐับาลโดยยกเลกิการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายละเอยีดส�าหรบั

รายการทัง้หมดทีเ่กิดขึน้กับรฐับาลและหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกนั นอกจากนีไ้ด้มกีารก�าหนดค�านยิามของกจิการทีเ่กีย่วข้อง

กับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) 

ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนขึน้ส�าหรบัการเปลีย่นนโยบายการบญัชจีากวธิส่ีวนได้เสยีมาเป็นวธิรีาคาทนุในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบญัชกี�าหนดให้มีการปรบัปรงุโดยวธิย้ีอนหลงัในเรือ่งนี ้กรณทีีก่จิการสญูเสยีอทิธพิลอย่างมนียัส�าคญั ส่วนได้เสยี 

ในบริษัทดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยวิธียุติธรรม  การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราไคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว 

ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) 

ได้มกีารอธิบายให้ชดัเจนขึน้ส�าหรบัการเปล่ียนนโยบายการบญัชจีากวธิส่ีวนได้เสยีมาเป็นวธิรีาคาทนุในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชีก�าหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลังในเรื่องนี้  กรณีท่ีกิจการสูญเสียการควบคุมร่วมได้เสียในบริษัท

ดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม  การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล 

กระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง2555) 

ได้มีการเน้นหลักการของการเปิดเผยที่มีอยู่ในปัจจุบันส�าหรับเหตุการณ์และรายการที่มีสาระส�าคัญ  โดยมีการเพิ่มเติม 

ข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลมุการเปิดเผยเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรม (ถ้าหากมสีาระส�าคญั) 

และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันจากข้อมูลล่าสุดของรายงานประจ�าปีการปรับปรุง การปรับปรุงมาตรฐาน

ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง2555) 

ได้มีการอธิบายการปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  จะต้องไม่เกินกว่าส่วนงานด�าเนินงานก่อน 

การรวมส่วนงาน ตามทีไ่ด้ระบไุว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8 เรือ่ง ส่วนงานด�าเนนิงาน การปรบัปรงุมาตรฐาน

ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) 

ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถแบ่งแยกได้ที่ได้จากการรวมธุรกิจ  โดยสินทรัพย์ไม่มีตัว

ตนต้องรบัรูแ้ยกต่างหากจากค่าความนยิม สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีต่่างกนัอาจรบัรูร้วมกนัเป็นสนิทรพัย์หน่วยเดยีวกนั ถ้ามอีาย ุ

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง2555) 

ได้ขยายขอบเขตครอบคลมุการจดัประเภทและวธิกีารบนัทกึบญัชขีองรายการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ทีช่�าระด้วยเงนิสดและ

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ทีช่�าระด้วยตราสารทนุในกลุม่กจิการ การปรบัปรงุมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุม่บริษทั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง2555) 

ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

โดยวดัจากมลูค่ายตุธิรรม หรอื มูลค่าของสนิทรพัย์สทุธขิองผูถ้กูซือ้ จะท�าได้กต่็อเมือ่ตราสารนัน้แสดงถงึส่วนได้เสยีในความ 

เป็นเจ้าของปัจจุบนัและท�าให้ผูถื้อมีสิทธิได้รบัส่วนแบ่งในสนิทรพัย์สทุธขิองกจิการตามสดัส่วนทีล่งทนุในกรณทีีม่กีารช�าระบญัชี 

ส�าหรับองค์ประกอบอื่นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  เว้นแต่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินจะก�าหนดให้ใช้เกณฑ์อื่นในการวัดมูลค่า  แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะน�ามาใช้กับ 

รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ  การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ

ต่อกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง2555) 

ได้มกีารก�าหนดการเปิดเผยข้อมูลส�าหรบัสินทรพัย์ทีถ่อืไว้เพ่ือขายและการด�าเนนิงานทีย่กเลกิ การเปิดเผยข้อมลูโดยมาตรฐาน

ฉบบัอืน่มิต้องน�ามาปฏบิตัใิช้ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิมกีารก�าหนดให้เปิดเผย การปรบัปรงุมาตรฐานดงักล่าว

ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง2555) 

มกีารอธิบายให้ชดัเจนขึน้ว่ากิจการจะเปิดเผยการวดัมลูค่าของสนิทรพัย์ของแต่ละส่วนงานเมือ่มกีารรายงานการวดัมลูค่านัน้

ให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 

ก�าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  การบูรณะ  และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ที่เป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจ�านวนของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งน�ามาจ่ายช�าระภาระ

ผูกพัน หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราคิด กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แล้ว

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 

ก�าหนดให้มกีารพจิารณาว่าข้อตกลงเป็นหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่โดยอ้างองิจากเนือ้หาของข้อตกลง การตคีวามนี้

ก�าหนดให้ประเมนิว่าข้อตกลงเข้าเงือ่นไขต่อไปนีห้รอืไม่ (1) การปฏบิตัติามข้อตกลงขึน้อยูก่บัการใช้สนิทรพัย์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

และ (2) ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์นั้น การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

ก�าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในงบการเงินของผู้ลงทุนส�าหรับส่วนได้เสียจากกองทุนเพื่อการรื้อถอน  ซึ่งสินทรัพย์ของกองทุนมี

การจดัการแยกต่างหาก และมกีารจ�ากดัสทิธขิองผูล้งทนุในการเข้าถงึสนิทรพัย์ของกองทนุ การตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 5 ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 

ก�าหนดแนวทางในการปฏิบตัติามข้อก�าหนดของมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 เรือ่งการรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ

ที่มีเงินเฟ้อรุนแรง  ส�าหรับรอบระยะเวลาซึ่งกิจการได้ระบุแล้วว่า  สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของ

ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  โดยที่ในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  การตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 

ก�าหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน การตีความนี้

ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 

เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบรกิารระหว่างภาครฐักับเอกชนในการให้บริการสาธารณะโดยที่เอกชนได้เข้าร่วมในการสร้าง 

การลงทุน การด�าเนินงาน และการบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับบริการสาธารณะ การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 

ให้ค�าอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ขายสินค้าหรือให้บริการพร้อมกับให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรอืได้รบัสินค้าโดยไม่ต้อง

จ่ายค่าตอบแทน)  ว่าเป็นรายการที่มีหลายองค์ประกอบ  และสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากลูกค้าต้องปันส่วนให้แต่ละ

องค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 

ก�าหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่ายสินทรัพย์นอกเหนือจากเงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบัติตนอยู่ในลักษณะ 

ทีเ่ป็นเจ้าของ การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีก้ล่าวถงึการก�าหนดเวลารบัรูเ้งนิปันผลค้างจ่าย การวดัมลูค่า

เงนิปันผลค้างจ่ายและการบญัชสี�าหรบัผลต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีจ่่ายให้และมลูค่าตามบญัชขีองเงนิปันผล

ค้างจ่ายเมือ่กจิการช�าระเงนิปันผลค้างจ่าย การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีไ้ม่มผีลกระทบตอ่กลุม่บรษิทั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 

ก�าหนดวิธีการบัญชีส�าหรับการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งกิจการได้รับโอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขต

ของการตคีวามฉบบันี ้หมายถึงข้อตกลงทีท่�าให้กจิการได้รบัทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์จากลกูค้าเพือ่ท�าให้ลกูค้าสามารถเชือ่ม

ต่อกับเครือข่ายได้หรือเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเนื่อง การตีความฉบับนี้กล่าวถึงการวัดมูลค่าเริ่มแรก

ของสินทรัพย์ที่รับโอนและการบันทึกบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 

ก�าหนดวธิกีารปฏบิตัทิางบญัชใีนการรบัรูส้ิง่จงูใจทีผู่ใ้ห้เช่าให้แก่ผูเ้ช่าส�าหรบัสญัญาเช่าด�าเนนิงาน การตคีวามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 

ได้มีการให้แนวทางในการพิจารณาสัญญาที่ได้จัดท�าขึ้นตามรูปแบบของกฏหมายให้เป็นสัญญาเช่า ว่าโดยเนื้อหาเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรือ่งสญัญาเช่า หรอืไม่ การพจิารณาดงักล่าวอาจจะต้องพจิารณารายการหลายรายการ

ที่มีการเชื่อมโยงกันเสมือนเป็นหนึ่งรายการ แนวทางดังกล่าวได้มีการให้ตัวอย่างของเงื่อนไขที่จะท�าให้เนื้อหาของสัญญาเช่า

ไม่เข้าเงือ่นไขเป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 การบนัทกึบญัชจีะต้องสะท้อนเนือ้หาสาระของสญัญาดงักล่าว 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

ก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 

ก�าหนดแนวทางในการปฏบิตัสิ�าหรบัรายจ่ายทีเ่กดิขึน้ภายในกจิการในการพฒันาและการด�าเนนิงานส�าหรบัเวบ็ไซต์ทีก่จิการ

มไีว้เพือ่การงานภายในหรอืภายนอก โดยให้กจิการตอ้งปฏบิตัติามข้อก�าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่38 เรือ่ง สนิทรพัย์

ไม่มีตัวตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

    2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง  และ 

          การตีความท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้น�ามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ 

          ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

            มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

            มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

            มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

            มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

            มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

            มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

            ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 

   ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต่�าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้  

  ส�าหรับมาตรฐานการบัญช ี

  ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

            ฉบับที่ 20

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) 

การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัได้แก่การเพิม่เตมิข้อก�าหนดให้กจิการจดักลุม่รายการทีแ่สดงอยูใ่น “ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่” 
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โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐาน 

ทีป่รบัปรงุนีไ้ม่ได้ระบวุ่ารายการใดจะแสดงอยูใ่นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบัข้อมลูทาง 

การเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) 

ก�าหนดให้รายการชิน้ส่วนอะไหล่ อปุกรณ์ส�ารองไว้ใช้งาน และอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการซ่อมบ�ารงุ รบัรูเ้ป็นรายการทีด่นิ อาคาร

และอปุกรณ์หากรายการนัน้เข้าค�านยิามของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ หากไม่เข้าเงือ่นไขดงักล่าวให้จดัประเภทเป็นสนิค้า

คงเหลือ ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) 

การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัได้แก่ (ก) ผลก�าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั เปลีย่นชือ่เป็น 

“การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีต 

จะรับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ  ผลประโยชน์ท่ียังไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้

บริการในอนาคตได้ ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) 

ให้ข้อก�าหนดส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) 

ให้ข้อก�าหนดส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าซึ่งต้องใช้วิธีส่วนได้เสีย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) 

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ ก�าหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�าเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินรวมส�าหรับเฉพาะส่วนงานที่รายงาน  หากโดยปกติมีการน�าเสนอข้อมูลจ�านวนเงินดังกล่าวต่อผู้มี

อ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบัติการ  และถ้ามีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาคัญจากจ�านวนเงินท่ีได้เปิดเผยไว้ในงบ

การเงินประจ�าปีล่าสุดส�าหรับส่วนงานที่รายงานนั้น  มาตรฐานดังกล่าวผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจา

กการปฎิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้2  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 

ได้มีการก�าหนดค�านิยามของค�าว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกน�ามาใช้แทนหลักการของการควบคุมและการจัดท�างบการเงินรวม 

ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานนี้ได้ก�าหนดว่าเมื่อใดกิจการ

ควรจัดท�างบการเงินรวม  ให้นิยามหลักการของการควบคุม  อธิบายหลักการของการน�าหลักการของการควบคุมไปใช้ 

รวมถึงอธิบายถึงข้อก�าหนดในการจัดท�างบการเงินรวม  หลักการส�าคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้ 

คือหากมีอ�านาจควบคุม  จะต้องมีการจัดท�างบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ�านาจการควบคุม

ที่เหนือกว่าผู้ถูกลงทุน  ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนท่ีผันแปรจากการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ถูกลงทุน  และมีความสามารถ

ในการใช้อ�านาจในผู้ถูกลงทุน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีกิจการจะได้รับ  มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ

ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 

ได้ก�าหนดค�านิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาท่ีผู้ร่วมทุนต้ังแต่สองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรม

ที่จัดตั้งขึ้น  การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่า

เป็นไปตามข้อก�าหนดของค�านิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการด�าเนินงานร่วมกัน

หรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงออกมาซึ่งสัมพันธ์กับข้อตกลงที่จัดท�าขึ้น หากในข้อก�าหนดผู้ร่วมทุน

ได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการด�าเนินงานร่วมกันจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมี

ภาระในหนี้สิน การด�าเนินงานร่วมกันจะบันทึกบัญชสีิทธิในสินทรพัย์และภาระในหนี้สิน การร่วมค้าจะบันทึกส่วนได้เสีย

โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 

ก�าหนดการเปิดเผยข้อมูลเพือ่ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงนิสามารถประเมนิความเสีย่งและผลกระทบทางด้านการเงนิทีเ่กีย่วข้อง

กบัส่วนได้เสยีทีกิ่จการมกัีบบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม การร่วมการงาน และกจิการซึง่มโีครงสร้างเฉพาะตวัซึง่ไม่ได้รวมอยู่ใน 

งบการเงินรวม มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 

มีวตัถุประสงค์เพือ่ปรบัปรงุ และลดความซ�า้ซ้อนของค�านยิามของมลูค่ายตุธิรรม โดยการก�าหนดค�านยิาม และแหล่งข้อมลู

ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม และการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล 

กระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) 

การตีความนีใ้ห้ใช้กับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 

ของพนักงาน  ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าภายใต้การตีความนี้หมายถึงข้อก�าหนดใดๆท่ีก�าหนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุน

ส�าหรบัผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน  

การตีความนี้อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการจากข้อก�าหนดหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับ

เงินทุนขั้นต�่า มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) 

การตีความนี้ให้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน  มาตรฐานดัง

กล่าวไม่ส่งผลกระทบกับข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

     

          ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทมีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

  ทางบัญชี และข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล  

  เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

  แลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่

  เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

  เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

  ที่อาจเกิดขึ้น
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  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3

   (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การรวมธุรกิจ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน

  ที่ยกเลิก

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

  อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15  

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

  ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

  การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 

  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  

  (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ

  เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  ข้อตกลงสัมปทานบริการ

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

      2.2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 

  (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง  สัญญาประกัน

          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยท้ังหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)  ท่ีกิจการ 

          เป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 

          ของกลุ่มบริษัท

 2.3  บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

      2.3.1  บริษัทย่อย 

บรษิทัย่อยหมายถึงกิจการทีก่ลุ่มบรษัิทมีอ�านาจในการควบคมุนโยบายการเงนิและการด�าเนนิงาน และโดยทัว่ไปแล้วกลุม่บรษิทั

จะถอืหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงมากกว่าก่ึงหนึง่ ในการประเมนิว่ากลุม่บรษิทัมกีารควบคมุบรษิทัอืน่หรอืไม่ กจิการต้องพจิารณาถงึ

การมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปได้ท่ีกิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบัน 

รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอ่ืนถืออยู่ด้วย  กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม

ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มบรษัิทมีอ�านาจในการควบคุมบรษิทัย่อย กลุม่บรษิทัจะไม่น�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมไว้ในงบการเงนิรวม 

นับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�านาจควบคุม

กลุม่บรษัิทบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกิจโดยใช้วธิกีารซือ้ สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ส�าหรบัการซือ้บรษิทัย่อย ต้องวดัด้วยมลูค่ายตุธิรรม

ของสินทรพัย์ทีผู่ซ้ือ้โอนให้และหนีสิ้นทีก่่อขึน้และส่วนได้เสยีในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกโดยกลุม่บรษิทั รวมถงึมลูค่ายตุธิรรมของ

สนิทรพัย์ หรอืหนีสิ้นทีค่าดว่าจะต้องจ่ายช�าระ ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้จะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิข้ึน และวัดมลูค่าเริม่แรก 

ของสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาทีร่ะบไุด้และหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการรวมธรุกจิด้วยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ ในการรวมธรุกจิแต่ละครัง้ 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายตุิธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้

ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า  ต้นทุนจะมีการปรับเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลง 

สิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง

กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ

ของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ  มากกว่ามูลค่าสุทธิ  ณ  วันที่ซื้อของสินทรัพย์ 

ทีไ่ด้มาทีร่ะบไุด้และหนีส้นิทีร่บัมา ผูซ้ือ้ต้องรบัรูค่้าความนยิม หากมลูค่าของมลูค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ และมลูค่าส่วนได้เสยี 

ท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ  และมูลค่ายุติธรรม  ณ  วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อท่ีผู้ซื้อ 

ถอือยูก่่อนการรวมธรุกิจ น้อยกว่ามลูค่าราคายตุธิรรมของสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยเนือ่งจากมกีารต่อรองราคาซือ้ จะรบัรู ้

ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบก�าไรขาดทุน

กจิการจะตดัรายการบญัชรีะหว่างกิจการ ยอดคงเหลอื และรายการก�าไรหรอืขาดทนุทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้จรงิระหว่างกลุม่บรษิทั 

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
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รายชือ่ของบรษัิทย่อยและผลกระทบทางการเงนิจากการได้มาและจ�าหน่ายไปซึง่บรษิทัย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินข้อ 11

  

      2.3.2  รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

กลุ่มบรษัิทปฏิบตัต่ิอรายการทีมี่กับส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุเช่นเดยีวกนักบัส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของกลุม่บรษิทั ส�าหรบั

การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

สทุธิของหุน้ทีซ่ือ้มาในบรษิทัย่อยจะถกูบนัทกึในส่วนของผูถ้อืหุน้ และก�าไรหรอืขาดทนุจากการขายในส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจ

ควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อกลุ่มบรษิัทสูญเสียการควบคุมหรอืมีอิทธิพลมีนัยส�าคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายตุิธรรม 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงิน

ลงทนุทีเ่หลอืของกิจการร่วมค้า หรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิ นอกจากนีร้ายการทีเ่คยรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กับกิจการเหล่านั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการเหล่านี้เหมือนกับเป็นการขายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของบริษัทร่วมนั้นลดลง  แต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ  กิจการต้องจัดประเภทรายการที่เคยรับรู้

ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง

 2.4  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

      (ก)  สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก 

ทีบ่รษัิทด�าเนนิงานอยู่ (สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกลุเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน 

และสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของบริษัท

      (ข)  รายการและยอดคงเหลือ

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ

หรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม่ รายการก�าไรและรายการขาดทนุทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช�าระทีเ่ป็นเงนิตรา 

ต่างประเทศ  และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ  ได้บันทึกไว้ในก�าไร 

หรือขาดทุน 

เมือ่มีการรบัรูร้ายการก�าไรหรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เปน็ตัวเงนิไวใ้นก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ องคป์ระกอบของอตัราแลก

เปล่ียนทัง้หมดของก�าไรหรอืขาดทนุนัน้จะรบัรู้ไว้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ด้วย ในทางตรงข้ามการรบัรูก้�าไรหรอืขาดทนุของ

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน  องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ 

ในก�าไรขาดทุนด้วย

      (ค)  กลุ่มบริษัท

การแปลงค่าผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุม่บรษิทั (ทีม่ใิช่สกลุเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรนุแรง) 

ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้น�าเสนอ 

งบการเงินดังนี้

•  สนิทรพัย์และหนีส้นิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัทีข่องแต่ละงบแสดงฐานะ 

  การเงินนั้น

•  รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบก�าไรขาดทุนแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ

•  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนยิมและการปรบัมลูค่ายตุธิรรมทีเ่กดิจากการซือ้หน่วยงานในต่างประเทศถอืเป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิของหน่วยงาน

ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด
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 2.5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทั เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื และเงนิฝากธนาคาร

ประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม เงนิลงทนุระยะสัน้อืน่ทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายไุม่เกนิสามเดอืนนบัจากวนัทีไ่ด้มา และเงนิเบกิเกนิบญัชี 

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท (ถ้ามี)

 2.6  ลูกหนี้การค้า

ลูกหน้ีการค้ารับรู ้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้  และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสญูซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูหมายถงึผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีองลกูหนี้ 

การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า  หนี้สูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไว้ในงบก�าไรขาดทุน  โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 2.7  สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ราคาทุนของสินค้าประเภทแก๊สปิโตรเลียมและ

สนิค้าส�าเรจ็รปูอืน่ค�านวณโดยวธีิเข้าก่อนออกก่อน ต้นทนุของการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการซือ้ 

สนิค้านัน้ เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หกัด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงนิคนืตามเงือ่นไข (ถ้าม)ี ต้นทนุของสนิค้าส�าเรจ็รปูและงาน

ระหว่างท�าประกอบด้วย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืน่ทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลติซึง่ปันส่วนตามเกณฑ์การด�าเนนิงาน 

ตามปกติแต่ไม่รวมต้นทนุการกู้ยืม มูลค่าสทุธิทีจ่ะได้รบัประมาณจากราคาปกตทิีค่าดว่าจะขายได้ของธรุกจิหกัด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็น

เพื่อให้สินค้านั้นส�าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า  ล้าสมัย  หรือเสื่อม

คุณภาพตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

 2.8  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัย์ทีถื่อครองโดยกลุ่มบรษัิทเพือ่หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรอืจากการเพ่ิมข้ึนของมลูค่าของสนิทรพัย์หรอืทัง้สองอย่าง 

และไม่ได้มไีว้ใช้งานโดยกิจการในกลุม่บรษิทัจะถูกจดัประเภทเป็น อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ รวมถงึอสงัหารมิทรพัย์ทีอ่ยูร่ะหว่าง

ก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน  รวมถึงต้นทุนในการท�ารายการและต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกูย้มืทีเ่กิดขึน้เพือ่วตัถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรอืผลติอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึง่ของ

ต้นทนุของอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ ต้นทนุการกูย้มืจะถกูรวมในขณะทีก่ารซือ้หรอืการก่อสร้างและจะหยดุพักทนัทเีมือ่สนิทรพัย์นัน้ 

ก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส�าคัญ หรือระหว่างที่การด�าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง

หลังจากการรับรู้เม่ือเริ่มแรก  กลุ่มบริษัทเลือกที่จะแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน  

หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  (ถ้ามี)  และเปิดเผยราคามูลค่ายุติธรรมเพิ่มเติมในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะค�านวณตามวิธีเส้นตรง  เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้

ประโยชน์ดังนี้

อาคาร 20 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาทั้งหมด

จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น  เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่

ถูกเปลี่ยนแทนออก
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รายการก�าไรและขาดทุนจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก

การจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้บัญชีก�าไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบก�าไรขาดทุน

 2.9  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุน

ทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้นและต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุน

นัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่บรษิทัและต้นทนุดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าได้อย่างน่าเชือ่ถอื และจะ

ตดัมลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก ส�าหรบัค่าซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาอืน่ บรษิทัจะรบัรูต้้นทนุดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่าย 

ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค�านวณด้วยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้

ประโยชน์ที่ได้ประมาณการของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 ปี

ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส  15 และ 20 ปี

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน  3 ถึง 10 ปี

ยานพาหนะทั่วไป  5 ปี

ยานพาหนะขนส่ง  10 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทันที 

(หมายเหตุข้อ 2.11)

รายการก�าไรและขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ 

จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้บัญชีก�าไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบก�าไรขาดทุน

 2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุนในการได้มาและการ 

ด�าเนนิการให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ�าหน่ายตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลา 3-10 ปี 

ต้นทุนที่ใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

 2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สนิทรพัย์ทีมี่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนยิม) ซึง่ไม่มกีารตดัจ�าหน่ายจะถกูทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทกุปี 

สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืน  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้  สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่ 
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เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้  เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า  สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือ

จากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว  จะถูกประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการ 

ด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 

 2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

สญัญาระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรพัย์ซึง่ผูใ้ห้เช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่านัน้ถือ

เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก�าไร 

หรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สัญญาเช่าที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบท้ังหมดถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย

ตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า 

จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหนี้สินคงค้างอยู่  

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบ้ียจ่าย

จะบนัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพือ่ท�าให้อตัราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงทีส่�าหรบัยอดคงเหลอืของหนีส้นิ 

ทีเ่หลอือยู ่สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอือายขุองสญัญาเช่า 

แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุน  

และตดัค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ด้วยเกณฑ์เดยีวกนักบัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ของกลุม่บรษิทั 

ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า)  รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา 

การให้เช่า

 2.13 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมา  เงินกู้ยืม 

วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัด

ท�ารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�าระหนี้นั้นจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

 2.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน 

ก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ 

ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล�าดับ

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนัค�านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู ่หรอืทีค่าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้ 

ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อย ของกลุ่มบริษัทได้ด�าเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมิน

สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ  โดยค�านึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถน�ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งข้ึนอยู่กับ

การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ�านวนตามวิธีหนี้สิน  เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน

และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู ่ในงบการเงิน  ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี  (และกฎหมายภาษีอากร)  ที่ม ี

ผลบังคับใช้อยู่  หรือ  ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน  และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าว 



บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2557    81

จะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บรษิทัจะมกี�าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะน�าจ�านวนผลต่าง

ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�า

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชแีละหนีส้นิ 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษี

เดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

 2.15 ผลประโยชน์พนักงาน

   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ  คือ  ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ  ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุและ

จ�านวนปีที่ท�างาน

หน้ีสินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทโดยคิดจากมูลค่า

ปัจจบุนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และต้นทนุบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายถุกูค�านวณขึน้โดยนกั

คณิตศาสตร์ประกันภัยอสิระ โดยใช้วธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุ 

ค�านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะจ่ายออกไปในอนาคตโดยใช้อตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้สกลุเงนิเดยีวกบั

สกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบก�าหนดช�าระใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน  

จะต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนในงวดที่เกิด

 2.16 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว้ อันเป็นผลสืบเนื่อง

มาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป 

และตามประมาณการจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือ่ถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รบัรู้ส�าหรบัขาดทุนจากการด�าเนนิงานในอนาคต

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ  กลุ่มบริษัทก�าหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�าระ

ภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการ

จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช�าระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่า  

กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจ�านวนประมาณการหนี้สิน  โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน�ามาจ่ายช�าระภาระผูกพัน 

โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึง่สะท้อนถึงการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจบุนัของมลูค่าของเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะของหนีส้นิ 

ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

 2.17 เงินมัดจำาค่าถังบรรจุแก๊ส

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ภาระหนี้สินซึ่งเกิดจากเงินมัดจ�าค่าถังบรรจุแก๊สท่ีเรียกเก็บจากลูกค้า  เม่ือมีการขายแก๊สพร้อมถังบรรจุแก๊สให้แก่

ลูกค้าเป็นในอัตราถังละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของถังบรรจุแก๊ส โดยกลุ่มบริษัทจะช�าระคืนหนี้สินเงินมัดจ�า 

ค่าถังบรรจุแก๊สแต่ละรายเม่ือลูกค้าน�าถังบรรจุแก๊สและใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่กลุ่มบริษัทออกให้เพื่อเป็นหลักฐานเงินมัดจ�า 

ค่าถังบรรจุแก๊สคืนให้แก่กลุ่มบริษัท เงินมัดจ�าค่าถังบรรจุแก๊สได้แสดงรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน



บร�ษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

82    รายงานประจำาปี 2557

 2.18 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจ�านวนเงินสุทธิจาก 

ภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยน�าไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น

ในกรณทีีบ่รษิทัใดกต็ามภายในกลุม่บรษิทัซือ้หุน้ทนุของบรษิทัจะถอืเป็นหุน้ทนุซือ้คนื สิง่ตอบแทนทีจ่่ายออกไปรวมถงึตน้ทนุเพิม่เตมิ

ทีเ่กีย่วข้องโดยตรงทีจ่่ายออกไปภายนอกสทุธิจากภาษเีงนิได้แล้ว จะแสดงเป็นรายการหกัจากยอดรวมของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

จนกว่าหุน้ทนุซือ้คืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรอืจ�าหน่ายใหม่ สิง่ตอบแทนใดๆ ทีไ่ด้รบัจากการขายหรอืน�าหุน้ทนุซือ้คนืออกจ�าหน่ายใหม่ 

สุทธิจากต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

 2.19 ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน  บริษัทได้มีการบันทึกบัญชีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

โดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมือนว่าเป็นวิธีรวมส่วนได้เสียโดยบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยที่ถูกน�ามารวมด้วย

มูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกน�ามารวม  ณ  วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  ซึ่งได้มีการรับรู้ส่วนเกินทุนจากการ

รวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดียวกันจากการซือ้บรษิทัย่อย ส่วนเกนิทนุจากการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนัเกดิจากส่วนต่าง 

ระหว่างต้นทุนของการซื้อบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับจากบริษัทย่อย  โดยต้นทุนของการซื้อ (ในกรณีการออกหุ้นของบริษัท) 

ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิชาการอิสระ ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย

 2.20 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัท  รายได้ 

จะแสดงด้วยจ�านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย  เงินคืนและส่วนลด  โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส�าหรับงบการเงินรวม  ซ่ึง 

รายได้หลักของกิจการมีดังต่อไปนี้ 

•   รายได้จากการขายสินค้า :  รับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าซ่ึง 

    โดยปกติจะรับรู้เมื่อมีการส่งมอบหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว 

•   รายได้จากการให้บริการขนส่ง : รับรู้เมื่อได้ให้บริการขนส่งแล้วเสร็จ

•   รายได้จากการให้บริการ : รับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วเสร็จ

•   รายได้จากการให้บริการตามสัญญาติดตั้งระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม : รับรู้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน

•   รายได้ค่าเช่า :  รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

•   รายได้ดอกเบี้ย :  รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยตลอดช่วงระยะเวลาจนถึงวันครบอายุและ 

    พิจารณาจากจ�านวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�าหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท

•   รายได้เงินปันผล : รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

 2.21 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 2.22 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานด�าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีน่�าเสนอให้ผู้มอี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน ผู้มอี�านาจ 

ตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ด�าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการที่ท�าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
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 2.23 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินของกลุ ่มบริษัทที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่แสดงอยู่

ในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและภาษีเงินได้บุคคลค้างจ่าย  

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

 

 3.1  ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีหลากหลายซึ่งได้แก่  ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา 

แลกเปลี่ยน  ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย  ความเส่ียงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการ

จัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหาย

ต่อผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยจะมีการพิจารณาเป็นครั้งคราวไปเมื่อผู้บริหาร

เล็งเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่มีสาระส�าคัญและกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว

      3.1.1  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนือ่งจากกลุม่บรษัิทมีการจดัซือ้ถังบรรจแุก๊สทีใ่ช้เป็นคลงัเกบ็แก๊สและสนิค้าคงเหลอืจากคูค้่าในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จดั

ซื้อเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโรซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับรายการค้าดังกล่าว ความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปลีย่นเกิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบแก่กลุม่บรษิทั

ในงวดปัจจบุนัและในปีต่อๆ ไป กลุม่บรษิทัไม่ได้ท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่งไว้เนือ่งจากผูบ้รหิารประเมนิว่าอตัราแลกเปลีย่น

ทีเ่ปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาและเงือ่นไขทางการค้าทีค่่อนข้างสัน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อสนิทรพัย์และหนีส้นิ 

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการประเมินดังกล่าวจะกระท�าเป็นครั้งคราวไปเมื่อมีการจัดซื้อในมูลค่าที่เป็นสาระส�าคัญ

      3.1.2  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญากู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งเงินกู้ยืมบางสัญญามีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว 

ซึ่งท�าให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอัตราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระ

ทบต่อการด�าเนนิงานแก่กลุ่มบรษัิทและบรษิทัในงวดปัจจบุนัและงวดต่อไป ผูบ้รหิารไม่ได้ใช้เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง

จากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไม่มากในสถานการณ์ปัจจุบัน

      3.1.3  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญของความเส่ียงทางด้านสินเชื่อเนื่องจากกลุ่มบริษัทได้มีการจ�าหน่าย

สินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยโดยทั่วไป  ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าเฉพาะกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ่ง  อีกทั้ง 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมในเรื่องการให้สินเชื่อเพ่ือท�าให้เชื่อม่ันได้ว่า  ได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติ

สินเชื่อที่ดีและอยู่ในระดับที่เหมาะสม

      3.1.4  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จ�านวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ  ความสามารถในการหา

แหล่งเงนิทนุแสดงให้เหน็ได้จากการทีก่ลุม่บรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่ในการกูย้มืทีไ่ด้มกีารตกลงไว้แล้ว ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุม่ 

บรษัิทได้ตัง้เป้าหมายว่าจะใช้ความยดืหยุน่ในการระดมเงนิทนุโดยรกัษาวงเงนิสนิเชือ่ทีต่กลงไว้ให้เพยีงพอในการด�าเนนิกิจการ 

และลงทุนในอนาคต
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 3.2  มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอายุคงเหลือต�่ากว่าหนึ่งปีมีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าที่ 

ตราไว้หกัด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากการประมาณการปรบัปรงุด้วยระดบัความน่าเชือ่ถอื มลูค่ายตุธิรรมของหนีส้นิทางการเงนิ 

ที่ใช้เพื่อการเปิดเผยข้อมูลประมาณขึน้จากการคิดลดกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทหรอืบริษัทสามารถกู้ยืมได้ด้วยเครื่องมือทางการเงิน

ที่คล้ายคลึงกันตามอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว เปิดเผยรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 

 

การประมาณการทางบัญชี ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์

ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

 4.1  ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ และข้อสมมติฐาน

กลุม่บรษิทัมกีารประมาณการทางบญัช ีและใช้ข้อสมมตฐิานทีเ่กีย่วข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชอีาจไม่

ตรงกบัผลทีเ่กิดขึน้จรงิ ประมาณการทางบญัชทีีส่�าคญัและข้อสมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส�าคญัทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิการ

ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

      4.1.1  อาคารและอุปกรณ์ 

ผู้บริหารจะก�าหนดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ตามการประมาณการโดยการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับอายุการใช้งาน

ที่เหลือและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ข้างต้น  การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจจะค�านึงจากประสบการณ์ในอดีตและ

การคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับการด�าเนินงาน การใช้ประโยชน์ และประสิทธิภาพของการใช้งาน

      4.1.2  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ

กลุ่มบริษัทต้องประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าส�าเร็จรูปทุกชนิด  โดยประมาณจากราคาถัวเฉล่ียของข้อมูล

การซือ้ขายในปัจจบุนัและแนวโน้มราคาขายในอนาคต การพจิารณาค่าเผือ่สนิค้าเคลือ่นไหวช้าจะมกีารพจิารณาจากอายขุอง

สินค้าคงเหลือที่ค้างอยู่ในคลังสินค้า  และส�าหรับการพิจารณาค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพจะมีการพิจารณาจากสภาพท่ีแท้จริง 

ของสินค้านั้นๆ ว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ โดยค�านึงถึงราคาที่คาดว่าจะขายได้ประกอบไปด้วย

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วตัถปุระสงค์ของกลุม่บรษิทัในการบรหิารทนุของบรษิทันัน้ เพือ่การด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งของกลุม่บรษิทั 

เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น  และเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม  เพ่ือลดต้นทุน

ของเงินทุน

ในการด�ารงไว้หรอืปรบัโครงสร้างของทนุ กลุ่มบรษัิทอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุน้ การคนืทนุให้แก่ผู้ถอืหุน้ การออกหุน้ใหม่ 

หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน
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6. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทน�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน  โดยพิจารณาจากการ 

จัดกลุ่มโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน

ส่วนงานธุรกิจที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

     

จ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม ได้แก่ ธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง 

บริการขนส่ง  ได้แก่ ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก

ขายและบริการติดตั้ง ได้แก่ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม

บริการตรวจสอบความปลอดภัย ได้แก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จำาหน่ายแก๊ส ขายและบริการติดตั้ง บริการตรวสอบ

ปิโตรเลียม บริการขนส่ง ขาย บริการติดตั้ง ความปลอดภัย รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 1,081,422,185 59,431,321 22,549,933 44,991,897 41,854,324 1,250,249,660

รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ - (38,091,401) (2,845,209) (4,448,945) (608,655) (45,994,210)

รวมรายได้ 1,081,422,185 21,339,920 19,704,724 40,542,952 41,245,669 1,204,255,450

ผลการด�าเนินงาน - ก�าไรขั้นต้น 65,005,091 3,389,795 4,970,771 9,762,404 20,699,345 103,827,406

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 35,672,012

ต้นทุนทางการเงิน (1,534,994)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 34,137,018

ภาษีเงินได้ (6,958,924)

ก�าไรสุทธิ 27,178,094

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 99,570,852 36,488,795 6,857,586 60,222,431 5,238,973 208,378,637

สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม 345,792,840 46,818,762 56,543,324 97,273,706 31,451,885 577,880,517

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม 203,517,453
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งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จำาหน่ายแก๊ส ขายและบริการติดตั้ง บริการตรวสอบ

ปิโตรเลียม บริการขนส่ง ขาย บริการติดตั้ง ความปลอดภัย รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 1,087,097,004 60,561,404 53,457,709 33,120,159 39,399,463 1,273,635,739

รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ - (50,830,564) (4,446,346) (7,360,791) (1,785,787) (64,423,488)

รวมรายได้ 1,087,097,004 9,730,840 49,011,363 25,759,368 37,613,676 1,209,212,251

ผลการด�าเนินงาน - ก�าไรขั้นต้น 73,996,842 2,550,959 12,115,780 5,259,064 18,389,902 112,312,547

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 37,130,340

ต้นทุนทางการเงิน (1,290,280)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 35,840,060

ภาษีเงินได้ (7,290,352)

ก�าไรสุทธิ 28,549,708

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 100,989,042 41,197,402 7,985,526 62,767,580 3,044,411 215,983,961

สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม 169,198,743 49,162,862 45,210,016 74,378,969 36,797,550 374,748,140

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม 152,896,400

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 93,369 76,785 989 8,393

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน 18,234,165 5,845,795 17,642,644 3,528,894

  - ประเภทออมทรัพย์ 144,436,495 23,131,423 97,035,758 2,364,693

  - ประเภทเงินฝากประจ�า 24,011,918 114,867 24,011,918 -

รวม 186,775,947 29,168,870 138,691,309 5,901,980

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�าประกัน (หมายเหตุข้อ 15) 31,470,181 5,069,799 26,300,000 -

  เงินฝากธนาคารประเภทฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.47 ถึง 2.50 ต่อปี (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ  

  0.71 ถึง 2.45 ต่อปี) 
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8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค้า 64,301,429 62,756,288 49,323,231 44,881,948

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,194,452) (1,554,465) (998,078) (1,412,445)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 63,106,977 61,201,823 48,325,153 43,469,503

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 28) - - 947,170 686,940

ลูกหนี้อื่น 170,915 182,452 166,340 182,452

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,561,138 4,049,695 477,184 2,131,714

ดอกเบี้ยค้างรับ - - 869,178 103,151

รายได้ค้างรับ - ค่าบริการตรวจสอบความปลอดภัย 5,618,201 2,325,777 - -

ลูกหนี้กรมสรรพากร 

  - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 3,866,498 1,373,376 - -

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 80,323,729 69,133,123 50,785,025 46,573,760

  ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค้า

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 38,483,909 38,695,713 31,465,746 31,141,083

เกินก�าหนดช�าระ

- น้อยกว่า 3 เดือน 19,074,033 17,436,384 14,150,394 10,711,610

- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 624,775 308,224 166,440 141,400

- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,513,990 3,336,092 610,755 -

- เกินกว่า 12 เดือน 4,604,722 2,979,875 2,929,896 2,887,855

รวม 64,301,429 62,756,288 49,323,231 44,881,948

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,194,452) (1,554,465) (998,078) (1,412,445)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 63,106,977 61,201,823 48,325,153 43,469,503

  ผู้บริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้เพียงพอแล้วและจะไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อมากไปกว่าจ�านวนหนี้สงสัยจะ 

  สูญที่ได้บันทึกแล้ว  โดยค�านึงจากลักษณะของลูกหนี้การค้าและจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ของกลุ่มบริษัท ลูกหนี้เกินก�าหนดช�าระ 

  บางส่วนได้มีรับเช็คธนาคารลงวันที่ล่วงหน้ามาเป็นหลักประกันเรียบร้อยแล้ว  และการเรียกเก็บเงินตามเช็คลงวันที่ล่วงหน้าดังกล่าวยัง 

  เป็นไปตามปกติ
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9. สินค้าคงเหลือ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สินค้าส�าเร็จรูป  -  แก๊สปิโตรเลียม 30,081,910 13,335,553 30,081,910 13,335,553

  -  ถังแก๊สติดตั้งและชุดอุปกรณ์ 22,091,208 25,250,234 - -

งานระหว่างท�า  -  การติดตั้งระบบแก๊ส 5,877,366 145,994 - -

วัตถุดิบ 3,840,144 5,776,417 - -

วัสดุสิ้นเปลือง 1,478,070 1,728,698 - -

รวม 63,368,698 46,236,896 30,081,910 13,335,553

หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (858,396) (250,432) - -

       ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า (891,664) (992,777) - -

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 61,618,638 44,993,687 30,081,910 13,335,553

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจ�านวน 828.99  

ล้านบาท และ 791.86 ล้านบาท ตามล�าดับ (พ.ศ. 2556 : 867.44 ล้านบาท และ 820.07 ล้านบาท ตามล�าดับ) 

กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อต่างๆ ส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูปเป็นจ�านวน 1.75 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 1.24 ล้านบาท)

ภายใต้ข้อก�าหนดของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องส�ารองแก๊สปิโตรเลียมไว้ที่อัตราร้อยละ 1  ของ

ปริมาณการค้าในแต่ละงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทได้ส�ารองแก๊สปิโตรเลียมไว้จ�านวน 7.61 ล้านบาท ซึ่งแสดงภาย

ใต้สินค้าส�าเร็จรูปประเภทแก๊สปิโตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (พ.ศ. 2556 : จ�านวน 7.77 ล้านบาท)

10. ลูกหนี้การค้าที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งป ี

 

  ลูกหนี้การค้าที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี

บริษัทได้มีการจัดประเภทลูกหนี้การค้าจ�านวน 4  รายซึ่งบริษัทได้มีการด�าเนินคดีฟ้องร้องในปี  พ.ศ. 2555  ผลของคดีได้สิ้นสุดและศาล

แพ่งมีค�าสั่งก�าหนดให้ลูกหนี้จ่ายช�าระเงินต้นทั้งหมดให้แก่บริษัท  โดยลูกหนี้ได้จ่ายช�าระเงินให้แก่บริษัทเป็นเช็คธนาคารลงวันที่ล่วงหน้า

และมีก�าหนดช�าระทุกๆ สิ้นเดือนนับจากวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นงวดแรกจนกระทั่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นงวด

สุดท้าย ดังนั้นบริษัทจึงจัดประเภทลูกหนี้การค้าที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท

ลูกหนี้การค้า - ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่าหนึ่งปี  1,760,246 4,400,615

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (328,230) (2,048,500)

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียน- สุทธิ  1,432,016 2,352,115

  โดยการรับช�าระเงินยังคงเป็นไปตามวันที่ที่ลงในเช็ครับล่วงหน้าตามที่ได้ตกลงกันไว้จนถึงวันที่ในปัจจุบัน
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี  90,359,770 85,419,396

การลงทุนเพิ่มขึ้น - 5,000,000

การคืนทุนของบริษัทย่อย  - (34,318)

ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย - (25,308)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 90,359,770 90,359,770

  ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด จ�านวนเงิน 5 ล้านบาท

ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 กิจการร่วมค้า แคปปิตอล จ ีและ เอน็เอส แก๊ส แอลพจี ีซึง่เป็นบรษิทัย่อยได้ประกาศลดทนุและได้คนืทนุให้แก่บรษิทั 

เป็นจ�านวน 4.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้ร่วมค้าได้เลิกกิจการและกิจการร่วมค้าได้ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นและได้แบ่งเงิน 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน โดยบริษัทได้รับคืนเป็นจ�านวนเงิน 34,318 บาท ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีราคาทุน

ประเทศที่ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ชื่อบริษัท จดทะเบียน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 ประเภทธุรกิจ บาท บาท

บริษัท ทาคูนิ 

  ประเทศไทย) จ�ากัด

ไทย 99.99 99.99 ธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบ

แก๊สรถยนต์

53,376,790 53,376,790

  และอุตสาหกรรม

บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด ไทย 99.99 99.99 ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 15,643,180 15,643,180

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม   

  จ�ากัด

ไทย 99.99 99.99 ธุรกิจให้บริการตรวจสอบ

ความปลอดภัยของระบบแก๊ส

รถยนต์และอุตสาหกรรม

21,339,800 21,339,800

กิจการร่วมค้า แคปปิตอล จี  

  และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี

ไทย - - สถานบรรจุแก๊สและคลังเก็บ

แก๊สที่จังหวัดพิจิตร

- -

90,359,770 90,359,770

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน 

  ลงทุนในบริษัทย่อย

- -

90,359,770 90,359,770

* กิจการร่วมค้า แคปปิตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ได้ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นและปิดกิจการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัทได้

กลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าที่เคยรับรู้ไว้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า แคปปิตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากผู้ถือหุ้นอีกราย

หนึ่งของบริษัทดังกล่าวเป็นกรรมการส�าคัญและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของกิจการ

ร่วมค้า แคปปิตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงถือว่ามีอ�านาจควบคุมในกิจการร่วมค้าดังกล่าว 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อาคาร

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 6,912,319

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,013,212)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,899,107

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 5,899,107

ค่าเสื่อมราคา (345,616)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 5,553,491

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 6,912,319 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,358,828)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,553,491

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556* 35,900,000

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 5,553,491

ค่าเสื่อมราคา (345,616)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 5,207,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน 6,912,319

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,704,444)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,207,875

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557* 43,000,000

*  กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์อิสระภายนอกเพื่อท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ส�าหรับอาคารท่ีให้เช่าแก่บคุคลภายนอกทีต่ัง้อยู่ทีส่�านกังานใหญ่ มลูค่ายตุธิรรมได้จดัท�าขึน้ตามหลกัเกณฑ์รายได้ ตามรายงานล่าสดุลงวนัที่  

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�าไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้

ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุข้อ 18)
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จ�านวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ได้แก่

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท

รายได้ค่าเช่า 5,381,311 4,492,508

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์

  เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส�าหรับงวด 1,827,831 1,859,112

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
งบการเงินรวม

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

ถังบรรจุแก๊ส

และ

อุปกรณ์แก็ส

เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์

สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่

1 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 70,280,182 39,048,872 36,389,149 19,046,656 131,925,991 19,363,465 316,054,315

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (4,299,932) (2,188,546) (12,277,095) (83,176,357) - (101,941,930)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 70,280,182 34,748,940 34,200,603 6,769,561 48,749,634 19,363,465 214,112,385

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 70,280,182 34,748,940 34,200,603 6,769,561 48,749,634 19,363,465 214,112,385

ซื้อสินทรัพย์  20,000 - 100,404 1,984,801 159,724 7,384,579 9,649,508

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 6,850,000 - - - - - 6,850,000

จ�าหน่าย/

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ

- - - (10,717) (481,016) - (491,733)

ค่าเสื่อมราคา - (1,952,440) (1,792,303) (2,279,571) (8,111,885) - (14,136,199)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 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)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961
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งบการเงินรวม

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

ถังบรรจุแก๊ส

และ

อุปกรณ์แก็ส

เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์

สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961

ซื้อสินทรัพย์  11,000 - - 3,540,632 25,234 3,193,759 6,770,625

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ 

- สุทธิ

- - - (15,853) (18,901) (17,768) (52,522)

ค่าเสื่อมราคา - (1,952,450) (1,910,068) (2,572,361) (7,888,548) - (14,323,427)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 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)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

ถังบรรจุแก๊ส

และ

อุปกรณ์แก็ส

เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์

สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 25,680,182 12,210,383 27,403,582 2,029,273 8,782,000 23,547,062 99,652,482

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (481,225) (1,585,285) (405,737) (3,724,283) - (6,196,530)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 25,680,182 11,729,158 25,818,297 1,623,536 5,057,717 23,547,062 93,455,952

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 25,680,182 11,729,158 25,818,297 1,623,536 5,057,717 23,547,062 93,455,952

ซื้อสินทรัพย์  20,000 - 165,595 733,230 - 5,148,935 6,067,760

จ�าหน่าย/

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ

- - - - - - -

ค่าเสื่อมราคา - (610,518) (1,459,898) (424,116) (1,756,399) - (4,250,931)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

ที่ดินและ

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

ถังบรรจุแก๊ส

และ

อุปกรณ์แก็ส

เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์

สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 25,700,182 12,210,383 27,569,177 2,762,503 8,782,000 28,695,997 105,720,242

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,091,743) (3,045,183) (829,853) (5,480,682) - (10,447,461)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781

ซื้อสินทรัพย์  11,000 - - 156,165 - 4,471,167 4,638,332

จ�าหน่าย/ ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์

- สุทธิ

- - - - - - -

ค่าเสื่อมราคา - (610,526) (1,464,049) (528,390) (1,756,399) - (4,359,364)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ  25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 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 2,918,669 8,782,000 33,167,164 110,358,575

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,702,269) (4,509,232) (1,358,244) (7,237,081) - (14,806,826)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ  25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749

รายการซื้อสินทรัพย์ที่ส�าคัญระหว่างงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นการเพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้างจากการสร้างคลัง

เก็บแก๊สที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการรอใบอนุญาติที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นแห่งหนึ่ง

ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  บริษัท  ทาคูนิ  (ประเทศไทย)  จ�ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้น�าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  ซ่ึงมีมูลค่า 

ตามบัญชีสุทธิ 48.84 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 50.18 ล้านบาท) ไปค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รี

ซที วงเงนิหนงัสอืค�า้ประกัน วงเงนิสนิเชือ่ประเภทสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ 

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค�้าประกันให้กับกลุ่มบริษัท และมีการค�้าประกันโดยกรรมการของบริษัท (หมายเหตุข้อ 15 และข้อ 18) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้น�ารถบรรทุกและยานพาหนะส�าหรับขนส่งแก๊สซึ่ง

มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 11.73 ล้านบาท (พ.ศ. 2556 : 13.69 ล้านบาท) ไปค�้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินแห่ง

หนึ่งในปี พ.ศ. 2555 ของบริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้วและยังคงใช้งานอยู่  ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  ในงบการเงินรวม 

มีประมาณ 70.89 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 70.75 ล้านบาท) และไม่มีสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว 

และยังคงใช้งานอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท
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  สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ราคาทุนของสินทรัพย์ตาม

   สัญญาเช่าการเงิน - 14,984,364 - 8,527,000 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,041,550) - (5,414,912)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 5,942,814 - 3,112,088

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท บาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 83,100 16,500

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (9,025) (68)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 74,075 16,432

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 74,075 16,432

ซื้อสินทรัพย์ 629,970 388,490

ค่าตัดจ�าหน่าย  (129,735) (73,296)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 574,310 331,626

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ราคาทุน 713,070 404,990

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (138,760) (73,364)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 574,310 331,626

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 574,310 331,626

ซื้อสินทรัพย์ 673,441 68,500

ค่าตัดจ�าหน่าย  (264,292) (141,746)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 983,459 258,380

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราคาทุน 1,386,512 473,490

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (403,053) (215,110)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 983,459 258,380
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15. เงินเบิกเกินบัญชี

  ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทรวม 50  ล้านบาท 

(พ.ศ. 2556 : จ�านวน 57 ล้านบาท) ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับการค�้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (หมายเหตุข้อ 13) 

และค�้าประกันโดยบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งหนึ่งของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 7) และค�้าประกันโดยกรรมการบริษัท 

16. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

  สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 906,203 1,045,811 436,015 727,332

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 202,376 332,199 47,822 145,356

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      ที่จะจ่ายช�าระภายใน 12 เดือน 32,237 123,508 - -

  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      ที่จะจ่ายช�าระเกินกว่า 12 เดือน 508,233 540,470 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 568,109 714,032 483,837 872,688
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ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชคี�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทัง้จ�านวนตามวธิหีนีส้นิโดยใช้อตัราภาษร้ีอยละ 20 ส�าหรบัปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชแีละฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิของกลุม่บรษิทัสรปุ

ได้ดังนี้

งบการเงินรวม

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 ในกำาไรหรือขาดทุน  พ.ศ. 2557 

 บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้าคงเหลือ 969,235 (314,687) 654,548

ประมาณการหนี้สิน  59,032 (33,256) 25,776

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  130,864 15,147 146,011

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  218,879 63,365 282,244

1,378,010 (269,431) 1,108,579

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเสื่อมราคา  625,689 (85,219) 540,470

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  38,289 (38,289) -

663,978 (123,508) 540,470

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ  714,032 (145,923) 568,109

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายได้(ค่าใช้จ่าย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 ในกำาไรหรือขาดทุน  พ.ศ. 2557 

 บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้าคงเหลือ 692,189 (426,927) 265,262

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  70,401 8,535 78,936

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  110,098 29,541 139,639

872,688 (388,851) 483,837

  งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  991,331 952,535 483,837 872,688

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (423,222) (238,503) - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  568,109 714,032 483,837 872,688
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สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักลบกันก็ต่อเมื่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเดียวกัน  ส�าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย์  และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  และยอดรวมของสินทรัพย์และหนี้สินใน

แต่ละบริษัท

ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับปีมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี  714,032 347,891 872,688 446,187

รายการตัดบัญชีในก�าไรหรือขาดทุน 

   (หมายเหตุข้อ 26) (145,923) 366,141 (388,851) 426,501

มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี  568,109 714,032 483,837 872,688

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

เจ้าหนี้การค้า  65,376,532 58,538,109 58,853,788 40,451,066

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 28)  - - 2,684,430 4,481,076

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 28) - - 43,603 43,124

เจ้าหนี้อื่น 3,147,009 1,987,727 1,383,215 856,244

รายได้รับล่วงหน้า 37,830,978 828,667 - -

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 

  - ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 3,197,205 3,082,711 2,239,651 1,501,632

เงินน�าส่งกองทุนน้�ามันเชื้อเพลิงค้างจ่าย1 43,303,119 26,418,104 43,303,119 26,418,104

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย2 4,741,121 7,238,871 1,903,203 2,265,251

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 157,595,964 98,094,189 110,411,009 76,016,497

1  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้ก�าหนดให้ผู้ค้าแก๊สตามมาตรา 7  ต้องน�าเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงตาม

อตัราทีก่�าหนด ซึง่อตัราการน�าส่งเงนิดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปตามช่องทางการจ�าหน่ายโดยกลุม่บรษิทัได้ขายแก๊สให้แก่ลกูค้าสถานบีรกิาร

แก๊ส  โรงงานอุตสาหกรรม  และโรงบรรจุแก๊สส�าหรับการอุปโภคในครัวเรือน  เงินน�าส่งเข้ากองทุนดังกล่าวจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยรวม

อยู่ในราคาขายและมีก�าหนดส่งให้กับกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือนที่จ�าหน่าย  โดยคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงานได้ปรับโครงสร้างราคาหน้าโรงคลัง และยกเลิกเงินส่งเข้ากองทุนฯ ส�าหรับการจ�าหน่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

2 กลุ่มบริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 - 3 ปี โดยจะซ่อมหรือเปลี่ยนแทนสินค้า หากไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ประมาณการหนี้สิน

จ�านวน 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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีต้นปี 47,184,566 53,689,438 21,500,000 27,500,000

กู้ยืมเพิ่ม - - - -

จ่ายคืนเงินกู้ยืม (6,543,149) (6,504,872) (6,000,000) (6,000,000)

ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี 40,641,417 47,184,566 15,500,000 21,500,000

บริษัท

วันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  บริษัทได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง  เป็นจ�านวน 30  ล้านบาท 

โดยมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นงวดละ 500,000  บาท  รวมท้ังหมด 60  งวด  เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3  ต่อปี  และ 

ค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 12 และ ข้อ 13) และค�้าประกันโดยกรรมการบริษัท

บริษัทย่อย

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็น

จ�านวน 24.60 ล้านบาท โดยก�าหนดช�าระคืน ภายใน 60 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค�้าประกันโดยยาน

พาหนะส�าหรับขนส่งแก๊ส (หมายเหตุข้อ 13)

วันที่ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  บริษัท  จี  แก๊ส  โลจิสติกส์  จ�ากัด  ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง  

เป็นจ�านวน 2.50 ล้านบาท โดยก�าหนดช�าระคนื งวดละ 50,000 บาท รวมทัง้หมด 60 งวด เงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR ต่อปี  

และค�้าประกันโดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท  ทาคูนิ  (ประเทศไทย)  จ�ากัด  และค�้าประกันโดยกรรมการบริษัท  

(หมายเหตุข้อ 13)

ระยะเวลาการครบก�าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ครบก�าหนดภายใน 1 ปี  6,541,417 6,541,263 6,000,000 6,000,000

ครบก�าหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 34,100,000 40,643,303 9,500,000 15,500,000

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 40,641,417 47,184,566 15,500,000 21,500,000
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  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 40,100,000 46,100,000 15,500,000 21,500,000

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 541,417 1,084,566 - -

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 40,641,417 47,184,566 15,500,000 21,500,000

  ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 40,641,417 47,184,566 35,439,214 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�าหรับยานพาหนะเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ  สัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าว

มียอดคงเหลือดังนี้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ครบก�าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี - 2,689,944 - 1,331,220

ครบก�าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 1,547,869 - 839,585

- 4,237,813 - 2,170,805

หัก  ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ

   สัญญาเช่าทางการเงิน - (290,542) - (152,475)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 3,947,271 - 2,018,330

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

 - ส่วนที่หมุนเวียน - 2,484,765 - 1,225,083

 - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน - 1,462,506 - 793,247

- 3,947,271 - 2,018,330
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  หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดของวันครบก�าหนดช�าระเงิน ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ครบก�าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี - 2,484,765 - 1,225,083

ครบก�าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 1,462,506 - 793,247

- 3,947,271 - 2,018,330

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท บาท

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (ตามกฎหมายแรงงานไทย)

หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

  ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 825,627 394,679

รายการที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน

  ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 171,307 42,673

หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย :

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 825,627 394,679

หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 825,627 394,679

  การเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์มีดังต่อไปนี้ :

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ยอดยกมาต้นปี 654,320 352,006

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 133,948 24,704

ต้นทุนดอกเบี้ย 37,359 17,969

ผล(ก�าไร)/ขาดทุนตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงวด - -

ยอดคงเหลือสิ้นปี 825,627 394,679
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  จ�านวนต้นทุนที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนมีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

บาท บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  133,948 24,704

ต้นทุนดอกเบี้ย 37,359 17,969

ผล(ก�าไร)/ขาดทุนตามหลักคณิตศาตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงวด - -

รวม  171,307 42,673

  ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2557

อัตราคิดลด ร้อยละ 4.58 ถึง 4.78

อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5.00

21. ทุนเรือนหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชำาระแล้ว ส่วนเกินทุน

จำานวนหุ้น หุ้นสามัญ จำานวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม

หุ้น บาท หุ้น บาท บาท บาท

ราคาตามบัญชีต้นงวด

  ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 15,000,000 150,000,000 15,000,000 150,000,000 5,360,000 155,360,000

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ 285,000,000 - 285,000,000 - - -

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 101,283,230 151,283,230

ราคาตามบัญชีปลายงวด

   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 

2557 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230

ราคาตามบัญชีต้นงวด 

  ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 13,000,000 130,000,000 13,000,000 130,000,000 5,360,000 135,360,000

การออกหุ้น 2,000,000 20,000,000 2,000,000 20,000,000 - 20,000,000

ราคาตามบัญชีปลายงวด

  ณ  วันที่  31  ธันวาคมพ.ศ. 

2556 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�านวน 100,000,000 หุ้น โดยการขาย

หุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 1.60 บาท (ทุน 0.50 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.10 บาท) เป็นจ�านวนเงินรวม 160 ล้านบาท บริษัทได้ 

จดทะเบยีนการเพิม่ทนุทีช่�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2557 และหุน้ของบรษิทัเริม่การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์

ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจ�านวน 8.72 ล้านบาท แสดงหักจากส่วน

เกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก

จ�านวน 150 ล้านบาท เป็นจ�านวน 200 ล้านบาท และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบรษิัทจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 

บาท เพือ่รบัรองการเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชนทัว่ไป การออกหุน้สามญัเพิม่ทนุและการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้สามญัดงักล่าวส่งผลให้บริษทั 

มีหุ้นสามัญจดทะเบียนและหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านหุ้น

22. สำารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม - - - -

จัดสรรระหว่างปี 2,900,000 - 2,900,000 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,900,000 - 2,900,000 -

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อย 5% ของก�าไรสุทธิหลังจากหักส่วนของ

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยล 10% ของทุนจดทะเบียน ส�ารองนี้ไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

23. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.73 บาท ส�าหรับจ�านวนหุ้น 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�ากัด 

ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้อนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุน้ละ  

4.15 บาท ส�าหรับหุ้นจ�านวน 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�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้น

ละ 58.90 บาท ส�าหรับหุ้นจ�านวน 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�ากัด 

ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้อนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ในอตัราหุน้ละ  

3.06 บาท ส�าหรับหุ้นจ�านวน 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�ากัด 

ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้อนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ในอตัราหุน้ละ 

11.14 บาท ส�าหรับหุ้นจ�านวน 1 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดเป็นเงิน 11,149,200 บาท บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้น 

ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

24. รายได้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการให้เช่าส�ารองคลังแก๊ส 6,285,000 5,800,000 6,285,000 5,800,000

รายได้ดอกเบี้ย 1,386,994 1,108,262 1,810,880 582,411

รายได้เงินปันผล - - 18,004,874 -

อื่นๆ 1,406,749 4,470,415 9,103,432 6,687,363

9,078,743 11,378,677 35,204,186 13,069,774

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนขายค่าแก๊ส 791,861,566 820,065,814 791,861,566 820,065,814

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

  (หมายเหตุข้อ 12, ข้อ 13 และข้อ 14) 14,933,335 14,611,550 4,501,110 4,324,227

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 54,751,609 51,388,933 19,439,322 15,888,744

ค่าใช้จ่ายเงินส่งเข้ากองทุนเชื้อเพลิง (หมายเหตุข้อ 17) 201,412,094 182,992,880 201,412,094 182,992,880

ค่าขนส่งแก๊ส - - 43,409,335 50,837,229

ค่าบริการผ่านคลัง 12,104,082 1,973,494 12,104,082 1,973,494
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26. ภาษีเงินได้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน 6,813,001 7,656,493  3,228,430 3,105,462 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 16) 145,923 (366,141) 388,851 (426,501)

ภาษีเงินได้ 6,958,924 7,290,352  3,617,281  2,678,961 

  ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีที่ค�านวณจากก�าไรทางบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 34,137,018 35,840,060 35,276,457 13,265,672

ภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20  (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 20) 6,827,404 7,168,012 7,055,291 2,653,134

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ - - (3,600,975) -

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้ 131,520 122,340 162,965 25,827

ภาษีเงินได้ 6,958,924 7,290,352 3,617,281 2,678,961

  ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 16

27. กำาไรต่อหุ้น
 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายอยู่ในระหว่างปีหักหุ้นทุนซื้อคืนแล้ว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 27,178,094 28,779,920 31,659,176 10,586,711

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักที่ออกจ�าหน่าย

  อยู่ในระหว่างปี (จ�านวนหุ้น) 338,356,164 262,191,781 338,356,164 262,191,781

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (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�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่น�ามาใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นส�าหรับงวด

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นในปีปัจจุบัน เสมือนว่าการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี
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28. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ ผู้ถือหุ้นในกลุ่มบุคคลธรรมดาจ�านวน 4 คน ซึ่งถือหุ้นในอัตราร้อยละ 

60.00 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท

 

 นโยบายการกำาหนดราคาของรายการระหว่างกันที่สำาคัญ

  -  รายได้ขายแก๊สเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก

  -  ค่าขนส่งสินค้าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก

  -  ราคาซื้อถังแก๊สเป็นราคาที่ก�าหนดโดยหลักเกณฑ์ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

  -  รายได้และค่าใช้จ่ายค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่มีการก�าหนดราคาที่ก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ

  -  ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายเป็นอัตราดอกเบี้ยตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างกัน

  รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�าคัญกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ก) ยอดค้างชำาระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้อื่น

  บริษัทย่อย - - 947,170 686,940

ดอกเบี้ยค้างรับ

   บริษัทย่อย - - 869,178 103,151

เจ้าหนี้การค้า

   บริษัทย่อย - - 2,684,430 4,481,076

เจ้าหนี้อื่น

   บริษัทย่อย - - 43,603 43,124

 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) -

ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี - - 30,000,000 25,000,000

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันแก่บริษัทย่อยโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3  ต่อปี  และโดยมีก�าหนดการช�าระคืนเงินให้กู้ยืม 

เมื่อทวงถาม
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 ค) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีต้นปี - 32,223,908 - -

เงินกู้ยืมเพิ่ม - - - -

จ่ายคืนเงินกู้ยืม - (32,223,908) - -

ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี - - - -

    กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัท  เพื่อน�ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท  ครบก�าหนดช�าระเม่ือทวงถามและไม่มี 

    ดอกเบี้ย โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ถูกช�าระคืนเต็มจ�านวน

 ง) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ซื้อสินค้าและบริการ

  บริษัทย่อย - - 279,232 153,605

ค่าเช่า - สำานักงาน

   บริษัทย่อย - - 423,667 423,667

   กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 51,000 - -

- 51,000 423,667 423,667

ค่าขนส่ง

  บริษัทย่อย - - 38,063,901 50,837,229

ค่าใช้จ่ายอื่น

  บริษัทย่อย - - 133,329 371,517

  กิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 10,695 - -

- 10,695 133,329 371,517

 ฉ)	 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส�าคัญ	      

    ผู้บริหารส�าคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายส�าหรับผู้บริหาร 

    ส�าคัญ มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 8,035,233 7,676,340 8,035,233 5,641,060

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 38,930 351,805 38,930 351,805

8,074,163 8,028,145 8,074,163 5,992,865

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า 

 ก) หนังสือคำ้าประกัน

    บริษัทได้มีการขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันให้กับกลุ่มบริษัทส�าหรับการซื้อแก๊สปิโตรเลียมให้กับผู้ขายสินค้าและกับหน่วยงาน 

    ราชการในการขอใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

หนังสือค้�าประกัน 84,842,359 54,814,859 64,934,484 51,394,484
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กลุม่บรษิทัมวีงเงนิสินเชือ่ประเภทวงเงนิเลตเตอร์ออฟเครดติหรอืทรสัต์รซีที วงเงนิหนงัสอืค�า้ประกนั วงเงนิสนิเชือ่ประเภทสญัญาซือ้ขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกู้ยืม วงเงินสินเชือ่ดังกล่าวค�้าประกันโดยสินทรพัย์ของบรษิัทย่อย, เงินฝากธนาคารของบรษิัทย่อย 

และมีกรรมการร่วมค�้าประกัน (หมายเหตุข้อ 7 และข้อ 13)

 ข) กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สำาหรับสัญญาเช่าที่ดิน  และอาคารระยะยาว  

    ที่ใช้ส�าหรับการจัดตั้งส�านักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน และสัญญาเช่าที่ดินส�าหรับที่ตั้งคลังแก๊สที่จังหวัดพิจิตร ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 1,264,984 2,427,984 914,084 1,941,552

ระหว่าง 2 - 5 ปี 1,624,438 1,940,438 2,585,938 1,593,538

มากกว่า 5 ปี 5,818,646 6,213,131 5,818,646 6,213,131

รวม 8,708,068 10,581,553 9,318,668 9,748,221

 ค) ภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

    บรษิทัมภีาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทนุเกีย่วกบัภาระผกูพนัส�าหรบัการสร้างคลงัเกบ็แก๊สทีจ่งัหวดัปทมุธาน ีณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะ 

    การเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

บาท บาท บาท บาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 1,372,980 - 1,372,980

30. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน

 บริษัทใหญ่

  ก)  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับป ี

    สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ส�าหรบัจ�านวนหุน้ 400,000,000 หุน้ รวมทัง้หมดเป็นเงนิ 24,000,000 บาท 

    เงินปันผลดังกล่าวมีก�าหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 

 บริษัทย่อย

  ก)  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จ�ากัด อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 

    ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 28 บาท ส�าหรับจ�านวนหุ้น 200,000 หุ้น รวมทั้งหมด 

    เป็นเงิน 5,600,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีก�าหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

  ข)  เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  ที่ประชุมกรรมการบริษัท  จี  แก๊ส  โลจิสติกส์  จ�ากัด  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

    จากผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.34 บาท ส�าหรับจ�านวนหุ้น 1,500,000 หุ้น  

    รวมทั้งหมดเป็นเงิน 5,010,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีก�าหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558



“ นึกถึงแก๊ส  คิดถึงแชมป์เปี้ยนแก๊ส ”






