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 วิสัยทัศน์
 เป็นหนึ่งในผู้น�าธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย  

 พันธกิจ

 1. ขยายการด�าเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร

 2. ให้บรกิารอย่างมอือาชพี โดยพัฒนาประสทิธิภาพขององค์กรและบคุลากรอย่าง 

  ต่อเนื่อง

 3. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



2

สาส์นจากประธานกรรมการ

 ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจไทย

เผชิญกับความผันผวนหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงราคานำ้ามัน 

ทีป่รบัตวัลดลงอย่างมาก อตัราแลกเปล่ียนเงนิบาททีอ่่อนตวัลง กำาลงัซือ้ 

ที่ลดลงและหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องใช ้

ความสามารถอย่างสูงในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ดีขึ้น

  สำาหรับธุรกิจจำาหน่ายและจัดส่งก๊าซ และธุรกิจติดตั้งแก๊ส 

ในรถยนต์ได้รบัผลกระทบมากทีสุ่ดจากราคานำา้มันทีล่ดลงอย่างรนุแรง 

ทำาให้ปริมาณขายก๊าซ LPG ลดลงจากปีที่แล้ว 11.93% และรายได้ 

จากการติดตั้งลดลง 56.67% คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง 

ปัจจัยลบต่างๆ เป็นอย่างดี จึงได้ดำาเนินการติดตามสถานการณ์ 

อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้สัง่การให้ผูบ้รหิารดำาเนนิการหามาตรการต่างๆ 

เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว หาช่องทางเพิ่มรายรับจากธุรกิจอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นลงด้วย

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 

ให้เติบโต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้ดำาเนินการติดตาม

นโยบายและกำากับดูแลด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส

อย่างสมำ่าเสมอเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

  ในนามคณะกรรมการของบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตร

ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจ และ

สนบัสนนุการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ ตลอดมา รวมถึงผูบ้รหิาร พนกังาน 

สำาหรับความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานอย่างเต็มกำาลัง คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทุกท่านจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการนำาพาบริษัทฯ  

ให้ผ่านพ้นอุปสรรค เพื่อให้ก้าวต่อไปด้วยความยั่งยืน

  นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

ประธานกรรมการ
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 ในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำากำาไรได้ตามเป้าหมาย 

ท่ีตั้งไว้ 65.38 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 140% กำาไรท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มา

จากธุรกิจก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้ขยายงานหลังจากจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์เมือ่ปลายปี 2557 อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบ 

อย่างรุนแรงจากความผัวผวนของราคานำ้ามัน ทำาให้รายได้รวม 

ของบริษัทฯ ไม่ได้เติบโตตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มีรายได้  

1,352.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 เพียงร้อยละ 12.34  

ธุรกิจจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว LPG โดย บริษัท 
ทำคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ

ผันผวนของราคานำ้ามัน ทำาให้ปริมาณขายก๊าซของบริษัทฯ ลดลง 

จากเดิม 55,385 ตัน เหลือ 48,775 ตันในปี 2558 บริษัทฯ ชะลอ 

การลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งหมด 

เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าการบริโภคก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่ง

จะลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ

อื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจจำาหน่ายก๊าซ

ธุรกิจขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว LPG โดย บริษัท  
จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด
 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า เส้นทางใหม่ จากเดิมที่เน้น

ขนส่งเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท เป็นให้ 

บริการขนส่งให้บริษัทผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นๆ รวมถึงขนส่งไปยัง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเพิ่มการขนส่งแอมโมเนีย  

โดยสัดส่วนที่ขนส่งให้แก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 36% ในปี 2557 

เป็น 41% ในปี 2558 ทั้งนี้บริษัทฯมีรายได้จากการขนส่งลดลงเล็กน้อย 

(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) จากเดิม 59.43 ล้านบาท เป็น 51.02 

ล้านบาท เนื่องจากรายได้การขนส่งให้แก่บริษัทในเครือลดลง ทั้งนี้

ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและขนส่งไปยัง

ประเทศเพ่ือนบ้าน และขยายธุรกิจโดยการขนส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้ง

ทางบกและทางนำ้า

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการผู้จัดการ
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ธุรกิจก่อสร้ำงและติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์และโดย บริษัท ทำคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
 บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้งานก่อสร้างในปี 2558 เป็นจำานวน 248.15 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส 

1 ของปี 2559 ทำาให้รายได้รวมและกำาไรสุทธิรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย) จำากัด ที่บริษัทได้เข้าไปร่วมทุนในเดือนมีนาคม ปี 2558 โดยมีสัดส่วนถือหุ้นทั้งหมด 47%

 ในส่วนธุรกิจติดตั้งก๊าซรถยนต์ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในกลุ่มบริษัทจากนโยบายการลอยตัวราคา LPG และ NGV ของภาครัฐ  

รวมถงึราคานำา้มนัตลาดโลกลดลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ปรมิาณลกูค้าทีม่าตดิตัง้ก๊าซรถยนต์ลดลงอย่างมาก คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนือ่งจนกว่า

ราคานำ้ามันตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือทั้งหมดเป็นจำานวน 17.16 ล้านบาท

ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม โดย บริษัท รำชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด
 แม้กลุ่มลุกค้าหลักของบริษัทฯ จะอยู่ในธุรกิจนำ้ามันและก๊าซ ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคานำ้ามันที่ปรับตัวลงอย่างหนัก แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับ

ผลกระทบเนื่องจากกลุ่มลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับ เช่น ให้ทดสอบต่ออายุประจำาปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ทดสอบครบวาระทุก 5 ปี 

เป็นต้น บริษัทฯ จึงยังคงสามารถรักษาผลประกอบการของทั้งปีได้อย่างน่าพอใจ โดยมีกำาไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 7.46 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.89 จากปี 2557 ที่มีกำาไรสุทธิ 6.12 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดย บริษัท นิวแมน กรีน จ�ำกัด
 เนื่องจากสถานการณ์ราคานำ้ามันที่ลดลงอย่างรุนแรงในปีท่ีผ่านมา ทำาให้ธุรกิจจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ

อย่างหนัก ทำาให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มธุรกิจใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท นิวแมน กรีน จำากัด เพื่อลงทุนใน

ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า โดยในปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วน 45% ในบริษัท เวลส์ โคราช เอ็นเนอร์ยี 

จำากัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำาลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ 

 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ ผมขอยืนยันว่า 

จะบริหารงานอย่างโปร่งใส และเต็มศักยภาพ ขอให้ทุกท่านมั่นใจในบริษัทฯและผู้บริหารทุกคน
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 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อย่อ : TAKUNI

ชื่อบริษัท : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค

  กรุงเทพมหานคร 10160

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : จดัจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ให้บรกิารขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ให้บรกิารก่อสร้าง  

  ตดิตัง้ ตรวจสอบและทดสอบทีเ่กีย่วเนือ่งกบัระบบก๊าซ และลงทนุในบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิ 

  ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ

เว็บไซต์บริษัท    :  www.takunigroup.com

ทุนจดทะเบียน : 600,000,000 บาท  

ทุนช�าระแล้ว : 400,000,000 บาท 

จ�านวนหุ้น : 1,200,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาท

วันแรกที่ซื้อขายหุ้น : 19 สิงหาคม 2557

โทรศัพท์ : 02-455-2888

โทรสาร : 02-455-2763

นักลงทุนสัมพันธ ์ : 092-252-1277

  nita@takuni.com

เลขานุการบริษัท : 02-455-2888

  thanasa.k@takuni.com

นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

   เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ 02 009 9999

ผู้สอบบัญช ี : นายไพบูล ตันกูล

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

  ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80

  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
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คณะกรรมการ

1  นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค 

 กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำร /

กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำค่ำตอบแทน

2  นายเจริญ ประจ�าแท่น

 กรรมกำรอิสระ /ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ 

และพิจำรณำค่ำตอบแทน

3  นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

 กรรมกำรอิสระ /กรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทน

5

4

7

1

2

6

3

4  นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

 กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

5  นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

 กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร

6  นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร

7  นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
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ผู้บริหาร

1

2

5 6

4

3

1  นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

 กรรมกำรผู้จัดกำร

2  นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

ฝ่ำยบัญชี - กำรเงิน

3  นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ

4  นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยขำย

5  นายเจริญชัย อ�านาจสมบรูณ์สุข 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

ฝ่ำยควำมปลอดภัย

6  นางฐิติมา ธนาปกิจ

 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

7
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบบรษัิท ทำคนู ิกรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน 3 ท่ำน ซึง่ไม่ได้เป็นผูบ้รหิำร พนกังำน หรอื 

ที่ปรึกษำใดๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยซึ่งเป็นไปตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

เพือ่ช่วยในกำรสอบทำนให้บรษิทัฯ มกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรอย่ำงเพยีงพอ ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดและแนวปฎบิตัทิีด่สี�ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี

ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2558 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และ

งบการเงินรวม ซึ่งได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards 

-TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำานวน 6 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำาคัญในการจัดทำางบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่ง

มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน  

และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ม่ันใจว่าการ 

จัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวท่ีผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็น 

อย่างไม่มีเงื่อนไข

กำรสอบทำนระบบกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ 

ทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอ

เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดำาเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ

ทัง้ในด้านบคุลากรและการปฎบิตังิานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชทีีร่ายงานว่า 

จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสำาหรับปี 2559 ซึ่งได้จัดทำาขึ้นตามปัจจัย

เสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำาหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการทำางานที่มีสาระสำาคัญ
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กำรสอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรปฎิบัติตำมกฎหมำย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฎิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

เคร่งครดั และมุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยกรรมการบรษิทั ไดส้ง่เสรมิให้พนกังานทกุระดบัมจีติสำานกึในจรยิธรรม

และคุณธรรมอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดทำานโยบายต่อต้านคอรัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาจึง

เสนอให้คณะกรรมการบรษิทั พจิารณา และมมีตเิหน็ชอบให้เสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้แต่งตัง้นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

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

เลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำาปี 2559

กำรสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด โดยยดึหลกัความสมเหตสุมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ และเป็นประโยชน์สงูสดุ

ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ สำาหรับปี 2558 ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับ

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 

มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ตลอดจนมีการปฎิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง

ระบบการปฎิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 

 (นายเจริญ ประจ�าแท่น)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หน�วย / ล�านบาท หน�วย / ล�านบาท

กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมอัตรากำไรขั้นต้น

รายได้จากการขายและให้บริการ ตามงบการเงินรวมสัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการ ตามงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

หน�วย / ล�านบาท

หน�วย / ล�านบาท
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 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้

 1. ธุรกิจจัดหา จำาหน่ายก๊าซ LPG ดำาเนินการโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทำาหน้าที่จัดหา 

  และจัดจำาหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 2. ธุรกจิขนสง่ก๊าซ LPG ดำาเนนิการโดยบรษิทัย่อย (GG) เป็นผูข้นสง่ก๊าซทีไ่ดร้บัอนญุาตตามมาตรา 12 ทำาหน้าที่ขนสง่ก๊าซใหก้บับรษิทัฯ 

  และลูกค้า

 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ดำาเนินการโดยบริษัทย่อย (TT) บริการก่อสร้าง รวมถึงจำาหน่ายอุปกรณ์ 

  ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำาหรับยานยนต์

 4. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดำาเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริการทดสอบและตรวจสอบ 

  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำาหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำาหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการ 

  ตรวจสอบระบบก๊าซสำาหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำาหนด

 5. ธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ดำาเนินการโดยบริษัทย่อย (NM)  

  เป็นการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ  

  และให้บริการสนับสนุนการดำาเนินการของบริษัทในกลุ่ม

 ธุรกิจจัดหำ จัดจ�ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

  ธุรกิจจัดหาและจำาหน่ายก๊าซ LPG เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้านำ้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ

พระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจำาหน่ายก๊าซ LPG 

ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ 

เครื่องหมายการค้า
แชมป์เปี้ยนแก๊ส

  บริษัทฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกลั่นนำ้ามัน และผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจำาหน่ายภายใต้

เครื่องหมายการค้า “แชมป์เปี้ยนแก๊ส” ให้กับสถานีบริการก๊าซ LPG ท่ีเป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทฯ และภาค

อุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการจำาหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG 

เป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของการจำาหน่ายก๊าซ LPG ทัง้หมด โดยบรษิทัฯ มลีกูค้าสถานบีรกิารประมาณ 80 รายทัว่

ประเทศ ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวนัออก สำาหรบัลกูค้ากลุม่โรงงานอตุสาหกรรมนัน้ 

  ปัจจุบนัยงัมีสดัส่วนรายได้ไม่มากนกั เนือ่งจากอำานาจต่อรองของลกูค้าและระยะเวลาการให้เครดติเทอมทีน่าน

กว่าลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการ ทำาให้ปัจจุบันบริษัทฯ เลือกในการทำาตลาดในส่วนของสถานีบริการเป็นหลัก ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจำาหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 61,500 ตัน โดยสำารองก๊าซ LPG ตามที่กฎหมายกำาหนด

ที่คลังก๊าซของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯมีคลังเก็บก๊าซ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและสำารองก๊าซ ดังนี้

คลังก๊าซ ที่ตั้ง ปริมาณความจุ (ตัน)

1. พิจิตร นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต. หนองหลุม  

อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร

1,000

2. ปทุมธานี* ต. บ้านปทุม อ.สามโคก จ. ปทุมธานี 400

หมายเหตุ : * วันที่ 23 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับอนุญาติให้ใช้งานได้แล้ว  
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 กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม 

 จากสถานการณ์ความผันผวนของราคานำ้ามันในช่วงที่ผ่านมา ทำาให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยรวมลดลง ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อปริมาณการขายก๊าซ LPG บริษัท เนื่องจากลูกค้าหลักคือสถานีบริการก๊าซ LPG ส่งผลให้ผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายต้องแข่งขันกันใน

การดำาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรักษายอดขาย

 นอกจากนี้ ในการดำาเนินธุรกิจจัดหาและจำาหน่ายก๊าซ LPG จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อ

เพลิง พ.ศ. 2543 ทำาให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทาง

ราคาเท่านั้นแต่คุณภาพของการบริการยังเป็นสิ่งสำาคัญ บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายทำาหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการ

สั่งซื้อและกระตุ้นให้เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการนำาเสนอการให้บริการแบบครบวงจร  

โดยมีบริการขนส่ง ทดสอบความปลอดภัย รวมถึงซ่อมบำารุงระบบแก๊ส

ธุรกิจขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

 บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำากัด (GG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ 

และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 59 และบริษัท

ผู้ค้า LPG รายอื่นๆ รวมถึงสถานีบริการก๊าซ ในสัดส่วนร้อยละ 41 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจำานวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดังนี้  

ประเภทรถขนส่ง จ�านวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)

รถบรรทุกหัวลาก 11 15 

รถบรรทุก 10 ล้อ 14 8

รถบรรทุก 6 ล้อ 8 4.3 

 รถขนสง่ของบรษิทัฯทกุคนัตอ้งผ่านการขออนญุาตและมกีารตรวจสภาพรถและถงับรรจบุนรถขนสง่อย่างสมำา่เสมอตามทีก่ฎหมายกำาหนด 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ มกีารตดิตัง้ระบบ GPS เพือ่ตดิตามข้อมลูรถขนส่งแต่ละคนั เพือ่ควบคมุและตดิตามพฤตกิรรมการขบัรถของพนกังานขบัรถได้ 

รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตาม 

การขนส่งดังกล่าว ทำาให้ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าได้ทันตามกำาหนดอย่างสมำ่าเสมอ

 

 กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม 

 สำาหรับการดำาเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้านำ้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2543 และขอใบค้าต่างจากผู้ค้ามาตรา 7 สำาหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมากเพื่อจัดหารถขนส่ง รวมทั้งผู้ค้า

มาตรา 7 แต่ละรายมักจะมีผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และเพื่อการจัดส่งแก๊สตามเวลาที่ต้องการ 

อีกทั้งราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตรฐาน ซึ่งทุกบรษิัทจะอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้ามาตรา 7 รายใหญ่ ทำาให้ผู้ประกอบการ 

ขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยาก
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ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและติดตั้งระบบก๊ำซรถยนต์

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ไปจนถึงการจำาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ โดย

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (TT) โดยการให้บริการสามารถจำาแนกได้เป็น 2 ลักษณะตามประเภทของลูกค้าและลักษณะ

ของงาน คือ การรับเหมาก่อสร้าง และการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์  

 

 1. กำรรับเหมำก่อสร้ำง

 บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ 

สถานีบริการก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

ในการหุงต้ม ภายใต้การกำากับดูแล ออกแบบ คำานวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความชำานาญและประสบการณ์ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001: 2008 ด้านการผลิต ติดตั้ง และการขาย จากสถาบัน UKAS

การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ

ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อรับก๊าซ

การติดตั้งถังก๊าซในรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่

เครื่องเตือนก๊าซรั่ว

 

 นอกจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทฯ มีการจำาหน่ายอุปกรณ์ก๊าซสำาหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ  

รถขนก๊าซ โรงงานอตุสาหกรรมทีใ่ช้ก๊าซเป็นเชือ้เพลิง ให้แก่ลกูค้าทัว่ไป และมอีปุกรณ์ทีผ่ลติเองเพือ่จำาหน่าย เป็นอปุกรณ์ทีบ่รษิทัฯ ทำาการพฒันาขึน้ 

หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ต้องทำาการนำาเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วน 47.72% ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำากัด 

เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยมีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มที่ต้องการมาตรฐาน

และคุณภาพสูง เช่น กลุ่ม ปตท. และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง NGV

 2. กำรให้บริกำรติดตั้งระบบก๊ำซในรถยนต์
 บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์

ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี 

โดยพนกังานของบรษิทัฯให้คำาแนะนำาเรือ่งระบบก๊าซรถยนต์แก่ลกูค้าเพือ่ให้ลกูค้าพจิารณา

ความต้องการรวมทัง้ประเมนิค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง และนำาเสนอระบบก๊าซรถยนต์ทีเ่หมาะ

สมกับความต้องการของลกูค้า จากนัน้จงึตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ซึง่โดยทัว่ไปจะใช้เวลา 2 

วันทำาการ โดยบริษัทฯจะดำาเนินการติดตั้งระบบก๊าซและทำาการออกใบรับรองการติดตั้ง

ระบบก๊าซรถยนต์ รวมทัง้ใบรบัรองความปลอดภยัในการตดิตัง้เพือ่ให้ลกูค้าใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก

 กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม

 สำาหรับการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัทรายใหญ่ 

โดย บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่สำาหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายย่อยสำาหรับการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก

 สำาหรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดเลก็ ในส่วนของบรษิทัฯ ถอืเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัก๊าซโดยตรงทำาให้ลกูค้าส่วนใหญ่

ของบริษัทฯจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งให้ความสำาคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตั้งจาก 

ผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย

ธุรกิจบริกำรทดสอบและตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยทำงวิศวกรรม

 การประกอบธรุกจิให้บรกิารทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภยัทางวศิวกรรมดำาเนนิการโดยบรษิทัย่อยคอื บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม 

จำากัด (RE) ถือเป็นการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) เพื่อทำาการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะ 

ผูเ้ชีย่วชาญอสิระให้กบัองค์กรต่างๆเพือ่วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภยัหรอืประเมนิสภาพเพือ่ซ่อมบำารงุ ซึง่อาจเป็นผลมาจากข้อบงัคบั 

ทางกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเอง ทั้งนี้ การให้บริการ สามารถจำาแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ การให้บริการทดสอบโดยไม่ทำาลาย 

(Non-Destructive Testing) และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)

 โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบมักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซ

ขนาดใหญ่ ซึง่ต้องมกีารตรวจสอบความปลอดภยัของถังจดัเก็บเมือ่ถงึระดบัความดนัทีก่ำาหนดเพือ่ป้องกนัการระเบดิของก๊าซซึง่จะใช้เวลาเกนิกว่า 

1 สัปดาห์

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุ

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และสถานบีรกิาร เป็นต้น ซึง่มีข้อกำาหนดตามกฎหมายทีต้่องทำาการตรวจสอบและทดสอบเมือ่ครบวาระทำาให้ลกูค้าส่วนใหญ่

มักมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 

 กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม

 ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ บริษัท เป็นวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก ส่งผลให้ 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมเป็นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ทั้งนี้ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางใน

ระดับใกล้เคียงกันประมาณ 12 ราย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จำากัด 

(มหาชน) และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำากัด เป็นต้น
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ธุรกิจกำรลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ประเภทต่ำงๆ
 บริษัท นิวแมน กรีน จำากัด (NM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำาเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต

และจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ และให้บริการสนับสนุนการดำาเนินการของบริษัทในกลุ่ม โดยในปี 2558 ได้เข้าลงทุน 

โดยถือหุ้นในสัดส่วน 45.00% ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วในบริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จำากัด (WKE) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาด

กำาลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operating Date) แล้วในเดือนกรกฎาคม 2558

 กำรแข่งขันในอุตสำหกรรม

 เน่ืองจากการประกอบธุรกิจหลกัของ WKE คอืผลติและจำาหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟภ. ในเงือ่นไข

ราคาซื้อขายที่เป็นราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกันกับที่ กฟภ. จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นที่ทำาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น 

การจำาหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จะไม่มีการแข่งขันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าหรือแข่งขันด้านราคาซื้อขายไฟฟ้ากันแต่ 

อย่างใด อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้าชีวมวล WKE มีความจำาเป็นที่จะต้องจัดหาเชื้อเพลิงในปริมาณและราคาที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 

ซึ่งจากการที่ WKE ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงเป็นของตนเอง จึงต้องจัดหาจากผู้ประกอบการอื่น จึงอาจเกิดการแข่งขันในด้านการเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิง
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 ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการดำาเนนิงานและฐานะการเงนิ สรปุได้ดงันี้

1. ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำน�ำ้มนั
  เน่ืองจากราคานำา้มันในตลาดโลกลดลงอย่างรวดเรว็ในปีทีผ่่านมา ราคานำา้มนัในประเทศได้ปรบัตวัลดลง แต่ราคาแก๊สในประเทศไม่ได้ 

 ปรับลดลงตามตลาดโลก ทำาให้ราคานำ้ามันกับราคาแก๊สใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาคขนส่งลดลงอย่างมีนัยสำาคัญทั้งนี้ 

 ผู้บริหารคาดว่า หากช่องว่างระหว่างราคานำ้ามันกับราคาแก๊สยังไม่เพ่ิมข้ึน ปริมาณการใช้ในภาคขนส่งจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ 

 ธุรกิจจำาหน่ายแก๊สไม่สามารถเติบโตได้ บริษัทจึงขยายการลงทุนไปในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า เพ่ือกระจายความเสี่ยงในการ 

 ดำาเนินธุรกิจ

   กลุม่ลกูค้าในธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรมของบรษิทัเป็นกลุม่พลงังาน เมือ่ราคา 

 นำ้ามันผันผวน ทำาให้รายได้ของกลุ่มลูกค้าลดลง และแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม โดยส่วนใหญ่หันมาใช ้

 นโยบายชะลอการลงทุนและลดต้นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท บริษัทจึงได้สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อ 

 รองรับการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจพลังงานเพียงอย่างเดียว

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ำย
  การประกอบธุรกิจจำาหน่ายก๊าซ LPG บริษัทจะวางแผนการจัดหาก๊าซ LPG จากผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำาการจัดหา 

 จากผู้ผลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม่สามารถ 

 จำาหน่ายก๊าซ LPG ให้บริษัทได้ด้วยเหตุใดก็ตามหรือทำาการจำาหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณที่ตำ่ากว่าที่บริษัทฯแจ้งความประสงค์ไว้  

 ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ

  อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก เนื่องจากโควตาการจัดจำาหน่ายก๊าซ LPG  

 ของผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้บริษัทฯมีพันธมิตรทางการค้าคือผู้ค้านำ้ามันตามมาตรา 7  

 หลายราย และมีคลังสำารองก๊าซเป็นของตนเอง ทำาให้บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถจัดหา LPG ได้ในเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา 

 บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาก๊าซ LPG อันเป็นผลจากการปฏิเสธการจัดส่งของผู้ค้ารายใหญ่รายดังกล่าว

3. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำรเก็บและจัดส่งก๊ำซ
  ผู้บริหารของบริษัทฯให้ความสำาคัญในการดูแล 2 ด้านหลัก คือ 1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความ 

 ปลอดภัยในการใช้งาน โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วย 

 ราชการ รวมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในการดำาเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวจาก 

 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญาตทุกปีเป็นประจำาทุกปี ทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบคลังจัดเก็บ 

 ก๊าซของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ 2) การปฎิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวาง 

 ระเบียบการทำางานให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกวัน รวมท้ังอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง 

 เหมาะสม โดยพนักงานที่ทำาหน้าที่ดังกล่าวต้องได้รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน

  นอกจากน้ี บริษัทฯได้ทำาประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทกุก๊าซ LPG ประเภทการประกนัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ และทำาประกนัภยั 

 ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการ 

 ความเสี่ยงดังกล่าวทำาให้ผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนและเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น 

 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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4. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรที่มีควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน
  จากการที่ธุรกิจให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ  

 ที่อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ รวมทั้งต้องมีใบรับรองในการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในเรื่อง 

 การทดสอบโดยไม่ทำาลาย (NDT) 

  โดยบริษัทฯมีบุคลากรที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเพียงคนเดียว ดังนั้นอาจพิจารณาได้ว่า 

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำานาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานที่ต้องใช้ผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เป็น 

 ผู้ตรวจสอบนัน้ เป็นงานทีมี่ความซบัซ้อนสงู ซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯยังมกีารรบังานในลกัษณะดงักล่าวในระดบัไม่มากนกั อย่างไรกต็าม บคุลากร 

 ท่านดังกล่าวเป็นผู้บริหารที่ร่วมงานกับบริษัทฯมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามในระดับ 1 และ  

 ระดับ 2 ซึ่งสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีผลกระทบระดับหนึ่ง ระหว่างการสรรหาผู้บริหารท่านใหม่ รวมทั้ง 

 ผู้บริหารของบริษัทฯยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน NDT ระดับ 2 ทำาการเข้ารับการสอบเลื่อนระดับในอนาคต

5. ควำมเสี่ยงจำกกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 50
  ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 17 มีนาคม  2559 ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทฯจำานวน 481,044,896 หุ้น คิดเป็น 

 ร้อยละ 60.13 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำาให้ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ สามารถควบคุมมติที่ประชุม 

 ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีต้อได้รับเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม ่

 สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการถ่วงดุลอำานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอำานาจ 

 โดยไม่จำากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งแต่งตั้งประธาน 

 กรรมการบรษิทัมาจากบคุคลภายนอกซึง่มไิด้มคีวามเกีย่วพนัในการบรหิารงาน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทำางานตลอดจน 

 ถ่วงดลุอำานาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้รายย่อยได้ในระดบัหนึง่ รวมทัง้ ช่วยในการกลัน่กรองเรือ่งต่างๆ ในการนำาเสนอเรือ่งต่อทีป่ระชมุ 

 ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

6. ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  จากการทีบ่รษิทัย่อยของ TAKUNI ประกอบธรุกจิหลกัคอืลงทนุในบรษิทัอืน่ รายได้หลกัจงึเป็นเงนิปันผลทีไ่ด้รบัจากบรษิทัร่วมและบรษิทัย่อย  

 ซึง่ขึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิการของบรษัิทเหล่านีเ้ป็นสำาคญั เป้าหมายของบรษิทัฯ จะมกีารลงทนุอย่างต่อเนือ่งในธรุกจิผลติและจำาหน่ายไฟฟ้า 

 จากพลังงานหมุนเวียนต่อไปในอนาคต จึงมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทฯ อาจจะมีบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิ่ม เติมอีกในอนาคต 

 ซ่ึงการลงทุนในแต่ละโครงการทั้งที่มีอยู ่ในปัจจุบันและในอนาคตมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจผลิต 

 และจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้เช่นความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาหลักๆ คือ 

ควำมเสี่ยงจำกควำมพอเพียงและรำคำของเชื้อเพลิง
 เชือ้เพลิงเป็นหนึง่ในปัจจัยทีส่ำาคัญทีสุ่ดสำาหรบัการดำาเนนิธรุกจิไฟฟ้าชวีมวล โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงไฟฟ้าทีม่ไิด้เป็นเจ้าของแหล่งเชือ้เพลงิ 

 ทีใ่ช้ในการผลิตเอง โดยหากโรงไฟฟ้าชวีมวลไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลงิได้อย่างเพยีงพอและต่อเนือ่ง จะทำาให้ไม่สามารถผลติไฟฟ้าได้เตม็กำาลงั 

 การผลติ อกีทัง้หากราคาเชือ้เพลงิผนัผวนมาก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผลตอบแทนของโครงการ รวมถงึความสามารถในการชำาระ 

 หนี้และความสามารถจ่ายเงินปันผลมายังบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จึงกำาหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทร่วมสำารองปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือขั้นตำ่าอย่างน้อย 6 เดือน โดยปัจจุบันอยู ่

 ในระหว่างการก่อสร้างโรงเก็บเชือ้เพลิงเพิม่ขึน้ อกีทัง้บรษิทัยงัได้ทดลองใช้เชือ้เพลงิหลายชนดิ เพือ่เป็นทางเลอืกในการบรหิารจดัการต้นทนุ 

 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสมำ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง 

รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ กำาหนดให้คณะผู้ตรวจ

สอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ทำาหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิด

ชอบ แผนการปฎิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบัติตาม

ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฎิบัติด้านการควบคุมภายใน

ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกำาหนดองค์ประกอบหลักที่จำาเป็นในการ

ควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) การควบคุมภายในองค์กร 

(2) การประเมินความเสี่ยง 

(3) การควบคุมการปฎิบัติงาน 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 

(5) ระบบการติดตาม

คณะผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการนำาทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินตาม

ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำาคัญและจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจ 

ที่ทำาให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำาคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ

มั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ 

จงึได้กำาหนดนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Government) ซึง่เป็นไปตามหลกัการการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทั

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ ได้แบ่งออกดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกเสียงแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ มีสิทธิการรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผล

จากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมกา

รบรษิทัฯ สทิธใินการพจิารณาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคล สทิธใินการพจิารณาและอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ สทิธใินการ 

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนมุตัค่ิาสอบบญัช ีสทิธใินการพจิารณาและอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตลอดจนมสีทิธพิืน้ฐานอืน่ๆ ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นไป 

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของ 

คณะกรรมการบรษิทัในทกุวาระ โดยสง่ให้ผูถ้อืหุน้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั เว้นแตก่รณทีีข้่อบงัคบั ประกาศ คำาสัง่ หรอืข้อกำาหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กำาหนดไว้เป็นอย่างอืน่  และเผยแพร่หนงัสอื

เชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ไม่น้อยกว่า 1 เดอืน เพือ่ให้ผูถื้อหุน้มเีวลาศกึษาข้อมูลได้อย่างละเอยีดและสามารถตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจดัให้มกีารบนัทกึรายงาน

การประชุมท่ีชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจึงให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง

เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงปกป้อง

และรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของบริษัทฯ อย่าง

เท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ

หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยบริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้  

1 เสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณารับเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ (โทรศัพท์ 092-252-1277 หรือ line ID: takuni2014  

หรือที่ E-mail: nita@takuni.com)
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นอกจากนี้บริษัทฯได้อำานวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบ

ที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข และ 

แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 3 กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯให้ความสำาคัญในการดูแลและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำาไรให้กับบริษัทฯ ถือเป็นการสร้าง

ความสำาเร็จให้กับบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ทำาขึ้น

ระหว่างกนั รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมส่ีวนร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และไม่ดำาเนนิการใดๆ อนัจะเป็นการ

ริดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงกำร

เติบโตของมูลค่ำบริษัทฯ ในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งกำรด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง

โปร่งใสและเชื่อถือได้้

พนักงำน : บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของพนกังำนในฐำนะผูส้นบัสนนุให้แผนงำนตำ่งๆ ของบรษิทัฯ สำมำรถบรรลเุปำ้หมำย 

ทำงธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน พร้อมทั้งพัฒนำ ส่งเสริม

กำรจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สิน และมีอำชีวอนำมัยที่ด ีโดยจัดท�ำระเบียบ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน รัดกุม และเลือกใช้อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนที่ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย รวมทั้ง

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยที่อำจเกิดขึ้นและหำมำตรกำรควบคุมและป้องกัน พร้อมกับสื่อสำรกับ

พนกังำนใหเ้ขำ้ใจและปฏิบตัไิปในทศิทำงเดยีวกนั ตลอดจนสรำ้งบรรยำกำศกำรท�ำงำนทีด่ ีสง่เสรมิกำรท�ำงำนเป็นทมี 

เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและเป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติงำนกับบริษัทฯ ด้วยควำมมั่นคงในอำชีพ

ผู้บริหำร : บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของผูบ้รหิำร ในฐำนะผูท้ีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำหนดกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตังิำน

ต่ำงๆ รวมทั้งควบคุมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตำมกรอบ ทิศทำง และเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ก�ำหนดไว้

โดยคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯจึงเสนอค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่มีควำมเหมำะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นกำรตอบแทน

และเป็นแรงจงูใจใหผู้บ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจและทุม่เทใหก้บักำรบรหิำรงำนบรษิทัฯจนสำมำรถบรรลเุปำ้หมำยทำงธรุกจิ

ที่ก�ำหนดไว้ได้

หุ้นส่วนทำงธุรกิจ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมส�ำคัญของหุ้นส่วนทำงธุรกิจของบริษัทฯ ในกำรที่ช่วยสนับสนุนและผลักดัน

ให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯสำมำรถเจริญเติบโตและบรรลุเป้ำทำงธุรกิจท่ีก�ำหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อ

หุน้สว่นทำงธรุกจิของบรษิทัฯ โดยค�ำนงึถงึผลประโยชนท์ีเ่ป็นธรรมของทัง้สองฝำ่ย และปฏบิตัติำมเงือ่นไขขอ้ตกลง

ทำงกำรค้ำที่ตกลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด

ลูกค้ำ : บรษัิทฯ ใหค้วำมส�ำคญักับลกูค้ำเป็นอนัดบัแรกโดยสรำ้งสมัพนัธภำพทีด่กีบัลกูคำ้อยำ่งตอ่เนือ่งและสม่�ำเสมอและมุง่

เน้นที่จะปฏิบัติตำมสญัญำ ข้อตกลง หรอืเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกคำ้อย่ำงโปรง่ใสเท่ำเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน 

สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจแก่ลูกค้ำในกำรได้รับสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพภำยใต้ควำมปลอดภัยและ

เทคโนโลยีที่เหมำะสม และให้ควำมส�ำคัญในกำรรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ  

คู่ค้ำ : บรษิัทฯ ปฏิบัตติ่อคูค่ำ้ของบรษิทัฯ ด้วยควำมเป็นธรรม ตำมเงือ่นไขทำงกำรคำ้ที่ตกลงรว่มกันอย่ำงเคร่งครดัทั้งจะ

ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำโดยไม่สุจริต 

เจ้ำหนี้ : บริษัทฯ พึงปฎิบัติตำมข้อสัญญำระหว่ำงบริษัทฯ กับเจ้ำหนี้ ด้วยกำรช�ำระหนี้ตรงเวลำ สร้ำงควำมเชื่อใจและ 

มีควำมจริงใจที่ดีต่อกัน
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คู่แข่ง : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขัน

ทำงกำรค้ำด้วยกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของกำรให้บริกำรไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของคู่แข่งทำง 

กำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสมและไม่มีนโยบำยที่จะท�ำลำยคู่แข่งด้วยกำรพูดพำดพึงกล่ำวร้ำยหรือ

ด�ำเนินกำรใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นกำรท�ำลำยคู่แข่งของบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท�ำกำรใดๆ ท่ีส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สภำพแวดล้อมเกินกวำ่ทีก่ฎหมำยก�ำหนดสง่เสรมิกำรใชแ้ละกำรอนรุกัษท์รพัยำกรอยำ่งมปีระสทิธภิำพเพือ่ประโยชน์

ตอ่สว่นรวมปฏบิตัแิละใหค้วำมรว่มมอื หรอืควบคมุใหม้กีำรปฏบิตัอิยำ่งเครง่ครดัตำมเจตนำรมณข์องกฎหมำยและ

กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล

ชุมชน / สังคม : บรษิทัฯ ค�ำนงึถงึกำรสนบัสนนุกจิกรรมทำงสงัคมเพือ่สรำ้งคณุภำพชวีติทีด่แีกค่นในสงัคมและชมุชนรวมถงึสง่เสรมิ

และปลูกฝังจติส�ำนกึควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมในหมูพ่นกังำนทกุระดบัและใหค้วำมสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนและ

สังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนภำครัฐและ

หน่วยงำนก�ำกับดูแล

อื่น ที่เกี่ยวข้อง :

บรษัิทฯ ตระหนกัเป็นอยำ่งดถีงึบทบำท หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของหนว่ยงำนภำครฐัและหนว่ยงำนก�ำกบัดแูลทีม่ี

ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีควำมตั้งใจและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

รวมทัง้กฎหมำยตำ่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรแบง่เบำภำระของหนว่ยงำนเหลำ่นัน้ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทรับผิดชอบด้ำนกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำน 

กำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมคูม่อืกำรปฏบิตังิำนและเป็นไปตำมมำตรฐำนตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและรำยงำนผลกำรสอบ

ทำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี

 

 กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระทำาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน 

ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่าน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดยบริษัทฯ จะดำาเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่กำาหนด

ไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน 

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำาหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกำาหนดให้มีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ โดยใช้

ดุลยพินิจในการจัดทำาอย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยให้ความเหน็เกีย่วกบั 

เรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ รวมท้ังจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร การทำาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

(หน้า 36) รวมถึงข้อมลูอืน่ๆ เช่น รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารประวตัิการเข้าอบรม (หน้า41) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการถอืครอง 

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (หน้า43) ภายใน 3 วันทำาการนัจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริษัท 
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการกำากับดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลมุในด้านการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผู้

มส่ีวนได้ส่วนเสยี อย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย การสร้างมลูค่าเพิม่แก่กจิการในระยะยาว บรหิารงานด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การดำาเนินธุรกิจเป็นไป 

ด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและสมำ่าเสมอ 

สำาหรบัการกำาหนดแนวทางในการดำาเนนิงานนัน้ บรษัิทฯ ให้ความสำาคญัเรือ่งการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบรษิทั 

จะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจำาทุกปี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร  

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

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการ

ประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บรษิทัฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบัิตงิาน และเพ่ือให้เกดิความมปีระสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน 

บรษิทัฯ จึงได้กำาหนดภาระหน้าที ่อำานาจการดำาเนนิการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใช้ 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยงัจดัให้มผีูท้ีท่ำาหน้าทีต่รวจสอบภายใน ซึง่บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะใช้ผูต้รวจสอบภายในโดยว่าจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) ให้ทำาการตรวจสอบ 

และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท 

ธรรมนิติ สอบบัญชี จำากัด โดยคุณศักดิ์ศรี อำาพวัน เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2559 และปี 2558 เพื่อทำาการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้

อย่างมีประสทิธภิาพ รวมทัง้การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ โดยผลการตรวจสอบจะถกูรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาดำาเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหาความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ โดยรวมเป็นสำาคัญ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ ตามข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ อกีทัง้ในการประชมุ

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าทำารายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทฯ งดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม่มีอำานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

โดยการเข้าทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษัิทฯ จะคำานงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นสำาคญั และเป็นไปตามเงือ่นไขราคา

และการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่

เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้หมด ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และรายการทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึง่ได้มกีารพจิารณาความเหมาะสม 

อย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส
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2. คณะกรรมกำรชุดย่อย
  โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของ 

คณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

 ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 ได้มกีารกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนด

ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบรษัิทมีหน้าทีก่ำากับดูแลกิจการและภารกจิของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามทีผู่ถ้อืหุน้อนมุตัแิละตามกฎหมายที ่ใช้บงัคบักบับรษิทัฯ 

รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความ

รอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

 1. เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท  รับผิดชอบในการกำากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการ 

  ชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้ 

 2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียง 

  เท่ากันทั้ง 2 ฝ่าย

 3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้

 4. เสริมสร้างมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 

  บรษิทัฯ และมตคิณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ข้อพงึปฏบิตัทิีด่สีำาหรบั กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน”  

  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

 2. จัดให้มีการทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และ 

  นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 3. พจิารณาอนมัุตวิสัิยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำาเนนิธรุกจิ งบประมาณ นโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง 

  (Risk Management) และระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมถึงทบทวนเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

  สถานการณ์ของบริษัทฯอย่างน้อยทุกปี

 4. ควบคุมและกำากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  

  และงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำาหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

 5. กำากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับ ตลาดทุน ข้อกำาหนด 

  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่สำาคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

  ของบริษัทฯ

 6. พิจารณาอนมุตัโิครงสร้างการบรหิารงาน มอีำานาจแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการอืน่ตามความ 

  เหมาะสม รวมถึงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ 

  แตง่ตัง้ ทัง้นี ้การมอบอำานาจตามขอบเขตอำานาจหน้าทีท่ี ่กำาหนดนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอำานาจทีท่ำาให้คณะกรรมการบรหิาร  

  กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอืม ี

  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ 

  ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 



24

 7. จัดทำารายงานประจำาปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทำาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ 

  ผลการดำาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 8. คณะกรรมการบรษัิทอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทน คณะกรรมการ 

  บริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจ ตามที่คณะกรรมการ 

  บริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 

  หรอืแก้ไขการมอบอำานาจนัน้ๆ ได้เมือ่เหน็สมควร ทัง้นี ้การมอบอำานาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะ เป็นการมอบอำานาจทีท่ำาให้บคุคลดงักล่าว 

  สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือ 

  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื ประกาศอืน่ใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเว้นแต่เป็น การอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย 

  และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

 9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดำาเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและ 

  วัตถุประสงค์ขององค์กร 

 10. พิจารณาการจัดสรรเงินกำาไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล  และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำาเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียน กรรมการ  

  หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

 1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของ 

  บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมท้ังจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง เต็มท่ี และมีอำานาจ 

  ในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาด 

  ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำานักงานกลต. กำาหนด 

 3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริม 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

  4. กรรมการบริษัทจะไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวม 

  บริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัท 

  จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว 

 5. ประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นบคุคลเดยีวกันกับกรรมการผูจ้ดัการ (MD) เพือ่ให้เกดิการถ่วงดลุและการสอบทานการ บรหิารงาน ทัง้นี้  

  บริษัทฯ ได้กำาหนดขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

  บริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำากัด  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ  (Compliance) ที่คณะกรรมการ

บรษิทัจะต้องทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานให้มกีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจำาปี ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน 

 ไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจำานวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปี แรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบรษิทัฯ นัน้ให้ใช้ 

 วธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นตำาแหน่งนานทีส่ดุ นัน้เป็นผูอ้อกจากตำาแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการ 

 ที่ออกจากตำาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้กำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่สำาคัญของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานรายงานทางการเงนิเพือ่ให้มัน่ใจว่า มคีวามถกูต้องและเชือ่ถอืได้ รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอโดย การประสานงาน 

  กบัผู้สอบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบในการจดัทำารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสประจำาปี และเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง 

  ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบรษิทัฯ ให้มคีวามเหมาะสม 

  และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  

  โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดที ่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้อาจเสนอแนะ 

  ให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจำาเป็นและเป็นเรื่องสำาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้  

  พร้อมทัง้นำาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรบัปรงุแก้ไขระบบการควบคมุภายในทีส่ำาคญัและจำาเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยสอบทาน 

  ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำาหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย  

  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน 

  ของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงาน กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใน 

  การดำาเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่าง การตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็น 

  สาระสำาคัญ 

 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทฯ ในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวาม 

  ถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมท้ัง เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำารายการ 

  ดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

 8. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี  กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  9. ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหน้าที ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอีำานาจเชญิให้ฝ่ายจดัการผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้อง 

  มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำาเป็น

 10. ให้มีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คำาปรึกษาในกรณีจำาเป็น 

 11. จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว 

  ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

   - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

    - ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมาย 

    อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

    - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   - จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

             - ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

    - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

    คณะกรรมการบริษัท

 12. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค 

  ในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท 

  ทราบทุกปี 
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 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ 

  ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของ 

  บริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 

 14. ในการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทำา ดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่าง 

  มีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ  

  เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

   - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน 

          - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

    ของบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดไว้ในประกาศตลาด หลักทรัพย์ 

  แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดย 

  ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

  4. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่คน 

  ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ การเงินได้ 

 5. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำาเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำารงตำาแหน่งเมื่อ

   (1)  ตาย 

   (2)  ลาออก 

   (3)  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

   (4)  พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

 2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั โดยควรแจ้งเป็นหนงัสอืล่วงหน้าอย่างน้อย  

  1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำาเนาหนังสือลาออกให ้

  ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทราบ ในกรณทีีก่รรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งทัง้คณะให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ้่นจากตำาแหน่งต้องรกัษา 

  การในตำาแหน่งเพื่อดำาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

 3. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มี 

  คุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ มีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการ 

  บริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึง 

  ตนแทน ทั้งน้ี ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำาแหน่งต่อตลาด 

  หลักทรัพย์ฯ ทันที
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้กำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่สำาคัญของ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

 ด้ำนกำรสรรหำ 

 1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการ 

  กำาหนดไว้ รวมถึงกำาหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม

 2. พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ ของผู้ที่จะเสนอชื่อ  

  และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

 4. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อ 

  คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ 

  ของกรรมการบริษัท

 6. พิจารณาแผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 

 7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ด้ำนก�ำหนดค่ำตอบแทน 

 1. พิจารณานโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ 

  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

 2. พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำาหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ท้ังส่วนท่ีเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่  

  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัทฯ 

 3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท   

  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับ การแต่งตั้งโดย 

  คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำาหนดให้กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัท  

  โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำาหนดวาระการประชุมและดำาเนินการประชุม

 3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 1. กรรมการในคณะกรรมการฯ มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รบัแต่งตัง้โดย คณะกรรมการบรษิทั 

  ให้ดำารงตำาแหน่งต่อได้

 2. หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งก่อนครบกำาหนดตามวาระกรรมการคนนั้นจะต้องแจ้ง 

  ให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผลและให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีท่ีกรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการฯท่ีพ้นจากตำาแหน่งต้องรักษาการในตำาแหน่งเพ่ือดำาเนินการต่อไปก่อน 

  จนกว่าคณะกรรมการฯชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

 3. ในกรณทีีต่ำาแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิทั 

  แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาค่าตอบแทนมีจำานวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักำาหนดโดยบคุคลทีเ่ข้าเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแทน 

  อยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้กำาหนดให้คณะกรรมการบรหิารมีอำานาจหน้าที่ภายใน

ขอบเขตที่กำาหนดไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั่งและมติ 

  ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 2. กำาหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การขยายกิจการ กำาหนดแผนการเงิน งบประมาณ  

  การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

 3. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามระเบียบอำานาจอนุมัติ

 4. มีอำานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำางานเพ่ือดำาเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และกำาหนดอำานาจ หน้าที่  

  และความรบัผิดชอบของคณะอนกุรรมการ และ/หรอืคณะทำางานรวมถงึควบคมุกำากบัดแูลให้การดำาเนนิงานของคณะอนกุรรมการและ/ 

  หรือคณะทำางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำาหนด

 5. ตดิตามผลการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้และกำากบัดแูลให้การดำาเนนิงาน 

  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำาปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ 

 7. ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

  คณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอำานาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอีำานาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร และภายในระยะเวลา 

  ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำานาจ  

  หรือการมอบอำานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

 8. ดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

 1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. มีคุณสมบัติขั้นต้นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท

 3. คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการไม่ควรดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง  

  และไม่ได้ดำารงตำาแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้กำาหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอำานาจหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ดูแลบริหารดำาเนินงานอย่างระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม 

  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  

  และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำานาจซึ่งคณะกรรมการกำาหนด

 2. ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและ /หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัท

 3. จัดทำาและนำาเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำาปีของบริษัทที่ใช ้

  ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำาปี และกำาหนดอำานาจการบริหารงาน เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะ 

  กรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 4. รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิทัมากำาหนดทศิทาง แนวทาง กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธรุกจิ เพือ่กำาหนดภารกจิหลกั (Mission)  

  สำาหรับฝ่ายจัดการนำาไปดำาเนินการ 

 5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร 

  และฝ่ายจัดการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

 6. ตดิตามและประเมินผลการดำาเนนิงานของฝ่ายจดัการและรายงานผลการดำาเนนิงานการบรหิารจดัการความคบืหน้าใน การดำาเนนิงาน 

  ต่อคระกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ
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 7. มอีำานาจสัง่การ / ออกระเบยีบ / ประกาศและอนมุตักิารใช้จ่ายในการดำาเนนิการตามปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ ตามตารางระเบยีบอำานาจ 

  อนุมัติและนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

 ทั้งนี้ ในการดำาเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำานาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม

ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกำาหนด) มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรอืมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง กรรมการผูจ้ดัการไม่มอีำานาจอนมุตักิารดำาเนนิการ

ในเร่ืองดงักล่าว โดยเรือ่งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ คณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เพือ่อนมุตัต่ิอไป ยกเว้นเป็นการ

อนุมติัรายการทีเ่ป็นไปตามธุรกิจปกต ิและเงือ่นไขการค้าปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาหนด

3. กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บรษิทัฯ มนีโนบายการลงทนุในกจิการทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์กบับรษิทั ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั โดยการลงทนุในบรษิทัย่อย 

บริษัทฯ จะต้องมีอำานาจควบคุมหรือกำาหนดนโยบายบริหาร ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็น

กรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. กำรก�ำกับดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บรษิทัฯ มนีโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้รหิารในการนำาข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่แสวงหา

ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

  - กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต้อง 

     ไม่นำาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด 

     ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อ 

     สาธารณชนแล้ว

  - กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ ทราบว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ ทีไ่ด้รบัทราบ 

     ข้อมูลทางการเงนิของบรษัิทฯ และ/หรอืข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระสำาคญั ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ จะต้องหลกีเลีย่ง 

     การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม 

     มใิห้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระสำาคญันัน้ต่อบคุคลอืน่ ทัง้นี ้ให้รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร  

     พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำาผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการกำาหนดโทษ 

     โดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหากยังคงปฏิบัติจะทำาการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คู่สมรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการถัด

จากวันที่ทำารายการ และจัดส่งสำาเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต.



30

5. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2558 รวม 2.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี  

2.49 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.07 ล้านบาท

6. กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการทำารายการระหว่างกัน โดยในกรณีท่ีบริษัทฯมีความจำาเป็นต้องทำารายการระหว่างกันกับกับบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ และในกรณี

ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี

ของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

  นโยบายของบริษัทฯในการทำารายการระหว่างกันจำาแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

  • รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ 

   คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัเหตผุลและความจำาเป็นต่อการทำารายการดงักล่าว และการมเีงือ่นไข 

   การค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำารายการระหว่างบริษัทฯ  

   และบุคคลทั่วไป หรือการทำารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำารายการ 

   ในลกัษณะเดยีวกับของผูป้ระกอบการอืน่ในธุรกิจ บรษิทัฯมนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบั 

   เหตุผลและความจำาเป็นต่อการทำารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

   ตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คำาสัง่หรอืข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามข้อกำาหนด 

   เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

  • รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น  

   หรอืรายการรบัหรอืให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ บรษิทัฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบั 

   เหตุผลและความจำาเป็นต่อการทำารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และ 

   ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย 

   ข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มี 

   นโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำาไปประกอบธุรกิจหรือดำาเนินงานแทนบริษัทฯ

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัติามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการได้มาหรอืจำาหน่ายไป 

ซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย 
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 ความรับผิดชอบต่อสังคม

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขององค์กร ดังนี้

 กลุม่บรษิทัเน้นการดำาเนนิธุรกิจในเชงิของภาพรวมทีจ่ะมกีารขยายตวัและเตบิโตไปพร้อมกนัทัง้กลุม่บรษิทัให้สามารถเกือ้หนนุกนัได้ ควบคู่

ไปกับการดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถเติบโต 

ในธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 ความสำาเร็จดังกล่าวต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำาคัญในการดูแล

และพัฒนาพนักงานให้ทำางานอย่างมีความสุข มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการทำางานแบบมีส่วนร่วม รวมท้ังปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในเกียรติ 

และศักดิ์ศรีในฐานะที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาดังกล่าวไปสู่ชุมชนและสังคม

แนวทำงในกำรปฏิบัติต่อนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีดังนี้
 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยนำาหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้าน 

  การทจุรติคอร์รปัชัน่ การแข่งขนัอย่างยุตธิรรมการปฏบิตัอิย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และการเคารพต่อสทิธใินทรพัย์สนิและสร้าง 

  สัมพันธภาพระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา 

  รับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่    

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

   บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการ 

  ประกอบธรุกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทกุกระบวนการและทกุขัน้ตอนการทำางาน รวมถงึได้มกีารกำาหนดนโยบายและมาตรการ 

  ด้านการป้องกันการกระทำาดังกล่าว บริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กร 

  ให้มคีวามตระหนกัตอ่การกระทำาทีเ่ป็นการทจุรติคอร์รปัชัน่ ดว้ยเลง็เหน็ว่า การทจุรติและคอร์รปัชัน่เป็นบ่อนทำาลายธรุกจิ สงัคม และ 

  ประเทศชาติ ดังนั้นการดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วมเป็นพลังผลักดัน 

  ในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำาดังกล่าว

    ทัง้นีท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่4 มนีาคม  2557 ได้อนมุตันิโยบายในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ขึน้ 

  และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย 

  ในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการดำาเนินงานดังกล่าว และเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 

  9/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น  และได้กำาหนดคณะกรรมการ 

  ให้มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการขบัเคลือ่นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยให้มกีารรายงานผลการดำาเนนิงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

  และคณะกรรมการบริษัทฯ

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

   บริษทัฯ ได้มกีารดำาเนนิการหรอืบรหิารงานอย่างรอบคอบ มกีารตระหนกัว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมดิสทิธขิองพนกังาน ชมุชน 

  และสงัคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทัง้หามาตรการป้องกนักำากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เพือ่ไม่ให้สร้างปัญหา ทีอ่าจมส่ีวนทำาให้ 

  เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการดำาเนินโครงการ บริษัทฯ ได้จัดทำากลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่างเหมาะสม  

  สำาหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
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 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

   กลุ่มบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสำาคัญในการนำาพาองค์กรและสังคมไปสู่ความย่ังยืน จึงมีการดูแลเอาใจใส่ 

  ในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเพศ ศาสนา เชื้อชาติ รวมทั้งการ 

  ไม่กีคกันโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ

   ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญเพื่อนำามาใช้ในการพัฒนา 

  ประสทิธภิาพการทำางานและคุณภาพของการให้บรกิาร อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานจรงิ โดยบรษิทัมนีโยบายในการส่งเสรมิ 

  ให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงานท่ีตนรับผิดชอบ ท้ังในระดับผู้บริหารและระดับ 

  ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมขึ่นทั้งภายในและส่งออกไปอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย

   การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานนั้นได้ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มี 

  รายละเอียดในการพัฒนาพนักงานดังนี้

    • จำานวนพนักงาน  213 คน

    • จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี 1,857 ชั่วโมง

    • จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน  8.72 ชั่วโมง / คน / ปี

    • หลักสูตรการอบรมภายนอก 39 หลักสูตร

    • หลักสูตรการอบรมภายใน 16 หลักสูตร

    • ค่าใช้จ่ายในการอบรม 0.58 ล้านบาท

    • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยการอบรมต่อคน 2,723 บาท / คน /  ปี

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

   บรษิทัฯ มุง่ม่ันในการปฏบิตัทิางด้านการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยนำาเสนอผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพและมคีวามปลอดภยั พร้อมทัง้การให้ 

  บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำาปรึกษาวิธีการ 

  แก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน

   บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับหลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” และหลักสูตร  

  “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” เพื่อให้ลูกค้าได้คำานึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ 

  ก๊าซปิโตรเลียม

 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสะอาดและ 

  ทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

    • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3R ดังนี้       

     - Reduce เป็นการลดปรมิาณขยะทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การเลอืกใช้สนิค้าทีม่บีรรจภุณัฑ์ทีม่ขีนาดใหญ่แทนสนิค้าทีม่บีรรจภุณัฑ์ 

      ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

     - Reuse เป็นการนำามาใช้ใหม่หรือการใช้ซำ้า เช่น การนำาบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุเครื่องใช้หรือสิ่งของต่างๆ การนำา 

      ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซำ้า การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า 

     - Recycle เป็นการนำาขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสำานักงานที่สามารถนำาไปใช ้

      ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียมเพื่อจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

    • การรณรงค์ประหยัดนำ้าแประหยัดไฟฟ้า

   บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำานึกด้านการประหยัดนำ้าและประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้ 

  ไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยง หรือช่วงเวลาที่ไม่มีการทำางาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้นำ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

    • การสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม

   การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯจะคำานึงถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจาก 

  กระบวนการที่คำานึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ทำามาจากวัสดุรีไซเคิล
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      7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

   บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรม 

  สาธารณประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคมเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ด้วยการสร้างการจ้างงาน 

  และสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำาให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน โดยในปี 2558   

  กลุ่มบริษัทได้ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

   • บริจาคเงินสมทบทุนซ่อมแซมพระอุโบสถ  วัดนินสุขาราม, สร้างเมรุเผาศพ วัดสังกะเปรียว

   • กิจกรรมส่งเสริม “ครอบครัวสุขสันต์” เดินเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

   • กิจกรรมแข่งขัน ”ฟุตบอล ปตท. มวลชนสัมพันธ์ดิวิชั่นลีก 2015“ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับคู่ค้า

   • บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ยากจน และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผ่านสภากาชาดจังหวัดปทุมธานี

   • ร่วมกิจกรรมการกุศลกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

   บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำาเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้าง 

  ความคดิหรอืค้นหาความรูใ้หม่ๆ ทีต่่างไปจากเดมิทีเ่คยปฏบิตัหิรอืเคยรบัรูม้า โดยเป็นความรูท้ีค่รอบคลมุทัง้ทางธรุกจิ เศรษฐกจิสงัคม  

  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดมูลค่า บริษัทฯ เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหรือ 

  นอกบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำางาน  

  ตัวอย่างกิจกรรมของบริษัท

   ➢ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำาปี 2558 ของอาคารทาคูนิ

     บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำาปี 2558 เพื่อสร้าง 

   ทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมี 

   การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำาทุกปี

   ➢ การจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประจำาปี 2558 ณ อาคารทาคูนิ ซึ่งจะจัดทุกปี ปีละ 4 ครั้ง  

    (ไตรมาส ละ 1ครั้ง)

  

  วัตถุประสงค์  

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างถูกวิธีและปลอดภัยรวมถึงได้รับความรู้ด้านต่างๆ เก่ียวกับ 

    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ กฎหมาย, อุปกรณ์ในการใช้งาน, วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว

   2. เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องแบบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ การออก 

    หนังสือรับรองและบัตรประจำาตัวพนักงานบรรจุก๊าซ พ.ศ.2547
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มีการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน

วิธีการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

การบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการรับและจ่ายก๊าซ 
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 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออก 600,000,000 บาทและชำาระแล้ว 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17  มีนาคม  2559 ประกอบด้วย

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

 1 นายฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์ 198,681,901 24.84 %

 2 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ 152,610,002 19.08 %

 3 นายประเสริฐ                                 ตรีวีรานุวัฒน์ 129,472,993 16.18 %

 4 นางสาวนิติการณ์ วณิชจินดาภัสร์ 31,627,501 3.95 %

 5 นายจเร เจียรธนะกานนท์ 17,000,000 2.13 %

 6 นายบรรจง คงพิชิตโชค 16,355,223 2.04 %

 7 นายสิทธิพล คงพิชิตโชค 15,763,696 1.97 %

 8 นายปุณยวีร์ จันทรขจร 11,889,600 1.49 %

 9 นายณัฐภัทร ปัญญาธนคุณ 10,032,500 1.25 %

 10 นางสาวอำาพร ศรีโพธิ์ทอง 9,134,500 1.14 %

 11 นายแพทย์อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน 9,000,000 1.13 %

 12 นางสาวฤชุดา กิตติแสงสุวรรณ 8,800,000 1.10 %

 13 นางสาววสุนา รวยฟูพันธ์ 8,000,000 1.00 %

 14 นายชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร 7,217,500 0.90 %

 15 นายบูรพา ประชาเรืองวิทย์ 7,103,000 0.89 %

รวม 632,688,416 79.09 %

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรร

ทุนสำารองตามกฎหมาย  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท  โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทอาจกำาหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่า

อัตราที่กำาหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำาเป็นที่จะต้องนำาเงินกำาไรสุทธิจำานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดำาเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ 

มติของคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลจะตอ้งถกูนำาเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแตเ่ปน็การจา่ยปนัผลระหว่างกาล

ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำาเนนิการรายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชมุต่อไป
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* บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก - บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ากัด

 โครงสร้างการบรหิารของบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหาร

จำานวน 4 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1. นายวิศิษฎ์  อัครวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายเจริญ ประจำาแท่น กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน

4. นายชูพงศ์  ธนเศรษฐกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร

7. นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

 ณ วันที่ 19 มกราคม 2559  บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการดังนี้  

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี/การเงิน

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายขาย

ฝ่ายจัดซื้อ/
จัดหา LPG

ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี /
การเงิน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจรณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน*

ฝ่ายส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายคลังก๊าซ

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายขาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายความปลอดภัย

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
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     โดยมีนางสาวธนษา   กิตติรดานันท์  ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

1/2559 เมื่อวันที่ 19  มกราคม  2559 /  นางฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ

สอบ / นางสาวสิรินทร์พร  ไชยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์  สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราสำาคัญของบริษัท

 การประชุมคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ 

จ�านวนครั้งการประชุม

การประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

การประชุมคณะ

กรรมการ 

ตรวจสอบ

การประชุมคณะ

กรรมการสรรหา

และพิจารณา 

ค่าตอบแทน

การประชุมคณะ

กรรมการบริหาร

1. นายวิศิษฎ์    อัครวิเนค 9/9 7/7 1/1 -

2. นายเจริญ   ประจำาแท่น 9/9 7/7 1/1 -

3. นายธีรชัย   อรุณเรืองศิริเลิศ 9/9 7/7 1/1 -

4. นายชูพงศ์   ธนเศรษฐกร1/ 8/9 1/7 1/1 -

5. นายประเสริฐ   ตรีวีรานุวัฒน์ 8/9 - - 8/12

6. นางสาวกาญจนา   ริมพณิชยกิจ 9/9 - - 11/12

7. นางสาวนิตา   ตรีวีรานุวัฒน์ 8/9 - - 9/12

หมายเหตุ : 1/ นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อร่วมตัดสินใจการลงทุนในบริษัทย่อย

เลขำนุกำรบริษัท

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธนษา  

กิตติรดานันท์ ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยมีหน้าที่

 1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

  1.1) ทะเบียนกรรมการ 

  1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท  

  1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

 3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
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ผู้บริหำร
 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจำานวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

2. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน

3. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

4. นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย

5. นายเจริญชัย อำานาจสมบูรณ์สุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

6 นางฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
 บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำาหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 ค่าเบี้ยประชุม

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบ้ียประชุมให้แก ่

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

        เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

   - ประธานกรรมการบริษัท     15,000

   - กรรมการ     12,000 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ    12,500

   - กรรมการตรวจสอบ     10,000 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

        - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   12,500

   - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   10,000 

 โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท
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 สำาหรับในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาค่า

ตอบแทน

รวม

1. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน

135,000 70,000 10,000 215,000

2. นายเจริญ ประจำาแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

108,000 87,500 10,000 205,500

3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

108,000 70,000 10,000 188,000

4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

96,000 10,000 12,500 118,500

รวม 447,000 237,500 42,500 727,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมย่อยทุกคณะ

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำานวน 6 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน 

โบนัส และเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ในปี 2558 ดังนี้

ชื่อ-สกุล

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)

เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวม

1. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ 1,587,356 264,559 31,650 1,883,565

2. นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ 1,587,356 264,559 31,650 1,883,565

3. นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์ 1,073,904 178,985 21,411 1,274,300

รวม 4,248,616 708,103 84,711 5,041,430

 ทั้งนี้ค่าตอบแทนสำาหรับคณะผู้บริหารจำานวน 6 ท่าน ที่ได้รับทั้งสิ้นจากบริษัท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ใน

รอบปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,816,919 บาท
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ค่ำตอบแทนอื่น

 - ไม่มี -

บุคลำกร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำานวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) มีดังนี้ 

 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ฝ่ายขาย 6 7

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7 5

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 17 16

ฝ่ายจัดซื้อ 2 3

ฝ่ายสารสนเทศ 2 4

ฝ่ายกำากับดูแลกิจการ 2 -

ฝ่ายคลังก๊าซ 6 5

รวม 42 40

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำากัด

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ฝ่ายบริการทั่วไป 6 12

ฝ่ายวิศวกรรม 10 10

ฝ่ายคลัง 2 6

ฝ่ายบุคคล 9 9

รวม 27 37

บริษัท ราขพฤกษ์วิศวกรรม จำากัด

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ฝ่ายบริหาร 1 1

ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ 91 91

ฝ่ายขายและธุรการทั่วไป 16 15

รวม 108 107
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บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำากัด

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ฝ่ายจัดส่ง 36 39

รวม 36 39

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 212 คน และ 223 คน ตามลำาดับ โดยได้จ่าย 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจำานวนรวม 52.30 

ล้านบาท และ 45.10 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 กับบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำางานกับ

บริษัทในระยะยาว 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
 - ไม่มี -

นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร

 กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความสำาคัญของการเสริมสร้างทักษะความชำานาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้กำาหนดให้มีการจัดการ

ฝึกอบรมพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ โดยได้มีการจัดทำาแผนการฝึกอบรมประจำาปีทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศสำาหรับ

พนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับส่วนงาน

ของพนักงานแต่ละแผนก 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
 และผู้บริหารของบริษัท 

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

อายุ

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท

1 นายวิศิษฎ์  อัครวิเนค 68 ปริญญาโท :

- Master of Management

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  

ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมศาตร์ (ไฟฟ้า)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการบริษัท /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณา -

ค่าตอบแทน

 

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป  

ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

มาตรฐานแห่งชาติ

กระทรวง

อุตสาหกรรม

ปัจจุบัน กรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย 

ผ่านการอบรม :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูง

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 (CMI 6)

- DCP 49/2004, RCP 12/2005,

  Finance for non-finance 

director

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2548 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า

จำากัด (มหาชน)

2 นายเจริญ ประจำาแท่น

- กรรมการอิสระ /

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

68 ปริญญาโท : 

- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช

ผ่านการอบรม :

- DCP 88/2007, ACP 14/2006,

- DAP 56/2006, QFR 4/2006 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการ - 

ตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณา -

ค่าตอบแทน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการติดตามการ

ประเมินผลโครงการกองทุนรอบ

โรงไฟฟ้า

สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับ

กิจการพลังงาน

2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการติดตามประเมิน

การตรวจการณ์แบบบูรณาการ

สำานักงานปลัดสำานัก

นายกรัฐมนตรี

2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผล

กระทรวงพลังงาน
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ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

อายุ

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท

3 นายธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ

 

38 ปริญญาโท : 

- บัญชีมหาบัณฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี : 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรม :

- DAP 113/2014,

- DCP 199/2015

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณา -

ค่าตอบแทน 

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี 

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ์

2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำา

2556 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการมาตรฐาน 

สอบบัญชีี

ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี 

ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการบัญชี

4 นายชูพงศ์  ธนเศรษฐกร 58 ปริญญาโท : 

- MBA University of Detroit, USA

ปริญญาตรี : 

- วิทยาศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรม :

- DCP 19/2002, 

- ACP  21/2008, 

- MFR 6/2008,

- MIR 3/2008

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ

บมจ. อีเอ็มซี

2551 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์  

คันทรี่ กรุ๊ป

5 นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์

สามีของ นางสาวกาญจนา 

ริมพณิชยกิจ

บิดาของ นางสาวนิตา 

ตรีวีรานุวัฒน์

54 มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี)

ผ่านการอบรม :

- DAP 103/2013 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ /

ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ทาคูนิ 

(ประเทศไทย)

2543 - 2558 กรรมการ บจก. จีแก๊ส

โลจิสติกส์

2538 - 2558 ผู้บริหาร บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม

6 นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ

ภรรยาของ นายประเสริฐ  

ตรีวีรานุวัฒน์

มารดาของ นางสาวนิตา  

ตรีวีรานุวัฒน์

56 ปริญญาตรี : 

- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ

ผ่านการอบรม :

- DAP 103/2013 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

การเงิน /  กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2538 - 2558 กรรมการ บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม
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ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง

อายุ

(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการท�างานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท

7 นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน์

 

บุตรของ นายประเสริฐ  

ตรีวีรานุวัฒน์ 

และนางสาวกาญจนา  

ริมพณิชยกิจ

29 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 

- DCP 208/2015

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย -

บริหารท่ัวไป / กรรมการ 

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2557 - ปัจจุบัน

2553 - 2554

กรรมการ

วิศวกร

บจก. ทาคูนิ 

(ประเทศไทย)

บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม

8 นางสาวฉัตรประภา  จันทร์ศรี 49 ปริญญาตรี : 

- บริหารทรัพยากรบุคคล   

มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บจก. จีแก๊ส

โลจิสติกส์

9 นายเจริญชัย  อำานาจสมบูรณ์สุข 57 ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมเศาตร์ (เครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย - 

ความปลอดภัย

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

บจก. ราชพฤกษ์

วิศวกรรม

10 นางฐิติมา ธนาปกิจ 34 ปริญญาโท :

- บริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 - ปัจจุบัน

2554 - 2556

2547 - 2551

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

Baker Tilly Risk 

Management 

and Services

Pricewaterhouse 

Coopers ABAS
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ

17 มีนาคมคม 2559 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลง

1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค - - -

2. นายเจริญ ประจำาแท่น - - -

3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ - - -

4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร - - -

5. นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน์ 129,472,993 75,616,000 53,856,993

6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ - 25,568,000 (25,568,000)

7. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ 152,610,002 50,615,600 101,994,402

8. นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี - - -

9. นายเจริญชัย อำานาจสมบูรณ์สุข - - -

10. นางฐิติมา ธนาปกิจ - - -
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 รายการระหว่างกัน
สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 

60.10 ของทุนชำาระแล้วและคุณประเสริฐดำารงตำาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการในบริษัทฯ

ห้างหุ้นส่วนจำากัด วีรา

(สถานีบริการก๊าซ)

บริษัท ปราณีปิโตรเลียม จำากัด

(สถานีบริการก๊าซ)

บริษัท มิดเดิลจี จำากัด 

(สถานีบริการก๊าซ)

คุณประสิทธิ์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลียม 

จำากัด เปลี่ยนชื่อเป็น ดราก้อน

ปิโตรเลียม จำากัด (สถานีบริการก๊าซ)

บรษิทั เอส วี พี กลัปพฤกษ์ ปิโตรเลียม 

จำากัด (สถานีบริการก๊าซ)

คุณประภัศร์ ตรีวีรานุวัฒน์   ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ประเภทของ

รายการ

บุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยง
รายละเอียดของรายการ

ขนาดของรายการ

(ล้านบาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 ปี 2557

รายได้จากการ

จำาหน่ายแก๊ส

- มิดเดิลจี

- วีรา

- เอส วี พี  

 สามพราน

 ปิโตรเลียม

- ปราณี ปิโตรเลียม

- เอส วี พี

 กัลปพฤกษ์

 ปิโตรเลียม

TG จำาหน่ายก๊าซ LPG ให้

กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง

ดังกล่าว  

14.04

-

0.61

8.10

6.41

15.23

0.34

4.31

11.06

7.18

การทำารายการดังกล่าวเป็นการทำาการค้าตาม

ปกติ โดยราคาจำาหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ค่านำ้าก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่านำ้าก๊าซเป็นราคา

เดียวกับที่จำาหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่า

ขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำาหนดไว้ตาม

ระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทาง 

การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ  

 

รายได้ค่าขนส่ง - วีรา

- เอส วี พี 

 สามพราน  

 ปิโตรเลียม

- เอส วี พี  

 กัลปพฤกษ์  

 ปิโตรเลียม

GG ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG  

ใหก้บับคุคลทีม่คีวามเกีย่วโยง

ดังกล่าว

0.26

0.03

0.06

0.25

0.12

0.26

การทำารายการดังกล่าวเป็นการทำาการค้าตาม

ปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำาหนด

ไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข

ทางการคา้ไมแ่ตกตา่งกบัการคา้กับลกูคา้รายอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ 

รายได้ค่าสินค้า

และบริการ

- มิดเดิลจี

- ปราณี ปิโตรเลียม

TT ขายอะไหล่อุปกรณ์ระบบ

แ ก๊ส ให้ บุคคล ท่ี มีความ 

เกี่ยวโยงดังกล่าว

0.05

-

0.03

0.03

การทำารายการดังกล่าวเป็นการทำาการค้าตาม

ปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส 

เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำาหนดไว้กับลูกค้า 

ทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ

การค้ากับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ
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ประเภทของ

รายการ

บุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยง
รายละเอียดของรายการ

ขนาดของรายการ

(ล้านบาท) ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 ปี 2557

รายได้ค่าสินค้า

และบริการ

- มิดเดิลจี

- วีรา

- ปราณี ปิโตรเลียม

- เอส วี พี  

 สามพราน

 ปิโตรเลียม

- เอส วี พี 

 กัลปพฤกษ์

 ปิโตรเลียม

RE ให้บริการตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัยกับบุคคลที่มี

ความเกี่ยวโยงดังกล่าว

0.009

0.010

0.010

-

0.006

0.005

-

0.102

0.080

0.120

การทำารายการดังกล่าวเป็นการทำาการค้าตาม

ปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตามอัตราที่

บริษัทกำาหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข

ทางการคา้ไมแ่ตกตา่งกบัการคา้กบัลกูคา้รายอืน่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ

รายได้อื่น - มิดเดิลจี

- เอส วี พี 

 กัลปพฤกษ์

 ปิโตรเลียม

- ปราณี ปิโตรเลียม

TG ให้บริการอบรมพนักงาน

บรรจุแก๊ส ให้แก่บริษัทดังกล่าว

0.003

-

-

0.005

0.003

0.005

การทำารายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะการทำา 

ธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญพนักงานของ

สถานีบริการซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทเข้าร่วม  

เป็นไปตามอัตราท่ีบริษัทให้บริการลูกค้ารายอื่น 

และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้า

กับลูกค้ารายอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ 

ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการ

ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป

ตามการค้าโดยปกติ

การซื้อสินค้า วีรา กลุ่มบริษัท มีการซ้ือน้ำามัน

ดีเซลจากสถานีบริการดังกล่าว 

โดยเฉพาะในสว่นของ GG ซึง่

เป็นการเตมิเชือ้เพลิงเพ่ือใชใ้น

การขนส่ง ทั้งนี้ GG ไม่ได้ซื้อ

น้ำามันเชื้อเพลิงจากบุคคลท่ี

เกี่ยวโยงดังกล่าวหลังจากท่ีมี

การส่ังซื้อน้ำามันแบบเก็บเป็น

สินค้าคงเหลือ 

- TG

- GG

- TT

- RE

-

-

-

-

-

0.05

-

-

การทำารายการดังกล่าวเป็นการทำาการค้าตาม

ปกต ิการซือ้เชือ้เพลงิดงักล่าว เป็นราคาเดยีวกบั

ที่หจก.ดังกล่าวจำาหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และ

เป็นราคาหจก.ดังกล่าวจำาหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณารายการดงักล่าว

แล้ว และมีความเห็นว่าการทำารายการดังกล่าว 

มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตาม 

การค้าโดยปกติ  
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นโยบายและการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ารายการระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัเหตผุลและความจำาเป็นต่อการทำารายการดงักล่าว และการมเีงือ่นไข

การค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป 

หรือการทำารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลท่ัวไป หรือการทำารายการในลักษณะเดียวกับของ 

ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ

จำาเป็นต่อการทำารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาสและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 

ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

• รายการอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายการธุรกิจปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตข้ิางต้น เช่น รายการเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิารอืน่ หรอื 

รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ 

เหตุผลและความจำาเป็นต่อการทำารายการดังกล่าวและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 

ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมลูการทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่มนีโยบาย

การให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำาไปประกอบธุรกิจหรือดำาเนินงานแทนบริษัทฯ

• เพือ่ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลทีด่ ีในกรณทีีบ่รษิทัฯมกีารทำารายการระหว่างกนักบับคุคลทีม่คีวามขดัแย้งอนัเนือ่งจาก

กรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุมัติการทำารายการดังกล่าวกรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีอำานาจออกเสียงใน

การอนุมัติให้ทำารายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว

 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือ 

ข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามข้อกำาหนด

เกีย่วกบัการทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการได้มาหรอืจำาหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่ำาคญัของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย เพือ่ให้การตดัสนิใจเข้าทำารายการ

ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ต่อรายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มกีารพจิารณาเลอืกใช้ 

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

  คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแล จัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจ

ได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 

หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น

อิสระทำาหน้าที่กำากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

  คณะกรรมการบรษัิทมีความเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัสามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้ว่างบการเงนิ 

ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ
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 ค�าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน

 กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

โดยสามารถจำาแนกได้เป็น 5 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว การให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ การให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม และการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่ง 

มีโครงสร้างรายได้ดังนี้

 ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น 1,352.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีรายได้ 1,204.26 ล้านบาท 

เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่รับรู้รายได้ตามขั้นความสำาเร็จของงาน โดยในปี 2558 รับรู้รายได้จากการก่อสร้างจำานวน 248.15 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีรายได้ 22.61 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 997.52 ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท การจัดหา

และจัดจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวยังถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของรายได้รวม และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 18 ของรายได้รวม  

1. รายได้

 รายได้จากการขายก๊าซ LPG

 รายได้จากการขายก๊าซ LPG ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยเน้นการขายให้กับลูกค้าสถานีบริการ เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 

ของการจำาหน่ายก๊าซ LPG ทั้งหมด รายละเอียดการจำาหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำาหรับปี 2557 และปี 2558 แสดงได้ดังนี้  

หน่วย : ตัน ปี 2557 ปี 2558

ปริมาณจำาหน่ายก๊าซ LPG 55,385 48,775

ราคาขายต่อตัน 19,525 20,657

 ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ราคาขายก๊าซเฉลี่ยต่อตันจึงสูงขึ้น ทั้งนี้

สถานการณ์ราคานำ้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปรมิาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งลดลง ดังจะเห็นได้จากปริมาณขายก๊าซ 

LPG ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด 
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2557 2558

รายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท

ปริมาณขายก๊าซในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภาคเหนือตอนล่าง

รายได้ค่าบริการขนส่ง

หน�วย / ล�านบาท

การจัดจำหน�าย LPG

การบร�การขนส�ง 

การติดตั�ง และรับเหมาก�อสร�าง

การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

 รวม 1,204.24 รวม 1,352.88

หน�วย / ล�านบาท

บร�ษัทในเคร�อ

ผู�ค�ามาตรา 7 รายอื่น

บุคคลภายนอกอื่น

2557 2558

14.45 (24%)

38.09 (64%)

6.89 (12%)

11.27 (22 %)

29.99 (59 %)

9.76 (19 %)

รวม
51.02

รวม
59.43

หน�วย / ตัน

2557

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2558

ภาคเหนือตอนล�าง

กรุงเทพและปร�มณฑล

รวม
12,148

รวม
13,888

รวม
16,513

รวม
12,836

10,188

1,960

10,885

3,003

13,336

3,178

10,726

2,111 

รวม
12,365

รวม
11,935

รวม
11,786

รวม
12,690

9,912

2,453 

9,380

2,555

9,173

2,613

9,891

2,799 
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กราฟแท่งแสดงรายได้เป็นล้านบาท เทียบปี 57 และ 58  โดยแต่ละแท่งมียอดขายจากแต่ละธุรกิจ
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 กลุ่มบริษัทคาดว่าปริมาณการใช้ LPG ในภาคขนส่งจะยังคงลดลง เนื่องจากมีทางเลือกในการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากขึ้นและกลไก

ตลาดของราคาพลังงานกระทบต่อความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่ง 

 รายได้บริการขนส่ง

 ปัจจุบนับรษิทัฯ เน้นการให้บรกิารขนส่งภายในกลุม่บรษัิทเป็นหลกั โดยรายได้ค่าขนส่งในปี 2558 จำานวน 51.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 

ที่มีอยู่ 59.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.15 เนื่องจากปริมาณการขนส่งลดลงตามปริมาณขายก๊าซของบริษัทแม่ในระหว่างปี  
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ปริมาณขายก๊าซในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภาคเหนือตอนล่าง

รายได้ค่าบริการขนส่ง

หน�วย / ล�านบาท

การจัดจำหน�าย LPG

การบร�การขนส�ง 

การติดตั�ง และรับเหมาก�อสร�าง

การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

 รวม 1,204.24 รวม 1,352.88

หน�วย / ล�านบาท

บร�ษัทในเคร�อ

ผู�ค�ามาตรา 7 รายอื่น

บุคคลภายนอกอื่น
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38.09 (64%)
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 สำาหรับรายได้ค่าบริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกซึ่งแสดงในงบการเงินรวมปี 2558 จำานวน 21.03 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มี

รายได้จากการให้บริการแก่บุคลลภายนอกที่มีอยู่ 21.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 เนื่องจากให้บริการขนส่งแก่ปตท. ลดลง  

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) การรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ซึ่ง

รับรู้เป็นรายได้จากการบริการตามขั้นความสำาเร็จของงาน และ 2) การติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการขาย นอกจากนี้ ยังมี

รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่อาคารสำานักงาน (ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประเภท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) 

โดยมีรายได้ตามประเภทการดำาเนินธุรกิจดังนี้
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 สำาหรับรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มบริษัทรับงานก่อสร้างคลังก๊าซ LPG ซึ่ง

รับรู้รายได้ตามขั้นความสำาเร็จของงานในระหว่างปี 2558 มูลค่า 248.15 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างที่เหลืออีกประมาณ 34.57 ล้านบาท คาดว่า

จะรับรู้เป็นรายได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2559

 ส่วนรายได้จากการให้บรกิารตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์ ปรบัตวัลดลง เนือ่งจากการลดลงของจำานวนรถยนต์ทีม่าตดิตัง้ เนือ่งจากราคานำา้มนั

ในตลาดโลกลดลง จึงทำาให้ไม่มีแรงจูงใจในการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

 รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม เพ่ิมข้ึนจาก 41.24 ล้านบาทในปีก่อน เป็น  

53.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 เนื่องจากราคาค่าบริการสูงขึ้น 

 รายได้อื่น

 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ และค่าบริการรับฝากคลัง โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 11.80 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 9.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.96 เนื่องจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม

2. ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

 การขายก๊าซ LPG

 บริษัทฯ มีต้นทุนขายก๊าซที่สำาคัญคือ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่าขนส่งเข้าคลัง และค่าผ่านคลัง โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงานมีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ทำาให้บริษัทฯ มีกำาไรจากปริมาณแก๊สคงเหลือ อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายก๊าซ LPG ในปี 2558 

จึงเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7.16% จากปี 2557 ที่มีกำาไรขั้นต้น 6.01% 

 การบริการขนส่ง

 ต้นทนุในการให้บรกิารขนส่ง ประกอบด้วย ค่านำา้มนัเชือ้เพลงิ ค่าใช้จ่ายพนกังานขนส่ง ค่าซ่อมแซมบำารงุรกัษา และค่าเสือ่มราคารถขนส่ง 

โดยต้นทุนเฉลี่ยในปี 2558 ลดลงเนื่องจากต้นทุนนำ้ามันเชื้อเพลิงตำ่าลง อัตรากำาไรขั้นต้นจากการให้บริการขนส่งสำาหรับปี 2558 จึงเพิ่มขึ้นเป็น 

20.79% จากปีก่อนที่มีอัตรากำาไรขั้นต้น 15.88%

รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซและรับเหมาก่อสร้าง 

หน�วย / ล�านบาท

ติดตั�งระบบก�าซรถยนต�

รับเหมาก�อสร�าง

เช�าพื้นที่อาคาร

2557 2558

44.93 (67 %)

17.09 (25 %)

5.52 (8 %)

262.14 (95 %)

7.40 (3 %)

5.44 (2 %)

รวม
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รวม
67.54
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 การรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ

 สำาหรบัต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างนั้น ต้นทุนหลักจะประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ ต้นทุนค่าออกแบบ และต้นทุนค่าแรงงาน

ของพนกังานเปน็หลกั ในขณะทีก่ารติดตัง้ระบบก๊าซรถยนต ์ตน้ทนุสว่นใหญ่ คือ คา่อปุกรณ์ในการติดตั้ง ไดแ้ก่ ถงัก๊าซและอปุกรณ์เป็นหลัก โดย

มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนจากการขาย  

 ทัง้น้ี กลุม่บรษิทัได้ตัง้สำารองค่าเผือ่การลดมูลค่าของสนิค้าสำาหรบัสนิค้าคงเหลอืของธรุกจิตดิตัง้ระบบก๊าซรถยนต์เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 2558 

จำานวน 17.16 ล้านบาท เนือ่งจากคาดว่าธุรกิจนีไ้มส่ามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคต ทำาให้อัตรากำาไรขัน้ต้นจากการติดตั้งระบบก๊าซและรบัเหมา

ก่อสร้างลดลงเหลือ 20.73% จากปี 2557 ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้น 24.45%

 การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

 ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 

เป็นหลักโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของต้นทุนในการให้บริการ ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรักษา

คุณภาพของบุคลากร ทำาให้มีกำาไรขั้นต้นลดลงจากเดิม 50.19% ในปี 2557 เป็น 44.63% ในปี 2558

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าขนส่งก๊าซไปยังลูกค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าเสื่อม

ราคา ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 เท่ากับ 85.61 ล้านบาท คิดเป็น 6.33% ของรายได้จากการ

ขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 77.23 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85 โดยค่าใช้จ่าย 

ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ 15.54% เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจำาปี และมีบุคลากรในการทำางาน

เพิ่มขึ้น ประกอบมีค่าเสื่อมราคาคลังก๊าซที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากพร้อมใช้งานได้แล้ว ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปลูกค้าลดลง

ตามปริมาณการขายก๊าซ LPG ที่ลดลง

4. ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ในเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 47.72% ของทุนจดทะเบียน

ที่ชำาระแล้ว ซึ่งกลุ่มบริษัทมีกำาไรจากการซื้อกิจการในราคาตำ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม และส่วนแบ่งกำาไรในระหว่างปี จำานวน 10.77 ล้านบาท

 ในเดือนตุลาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จำากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 45.00% ของทุนจดทะเบียน

ที่ชำาระแล้ว ซึ่งกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนในระหว่างปี จำานวน 9.54 ล้านบาท

5. ความสามารถในการท�าก�าไร

 กลุ่มบริษัทมีกำาไรขั้นต้นสำาหรับปี 2558 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 156.57 ล้านบาท คิดเป็น 11.57% ต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 

ที่มีกำาไรขั้นต้นรวม 103.83 ล้านบาท คิดเป็น 8.26% ต่อยอดขาย คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.79 เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างเพิ่มขึ้นในปี 2558 ซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้นสูง

 สำาหรับกำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2558 จำานวน 65.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีกำาไรสุทธิ 27.18 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 140.54 เนื่องจากอัตรากำาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

รวมทั้งต้นทุนทางการเงิน ไม่ได้แตกต่างจากปีก่อน 
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ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 90.10 186.76 -51.76%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 128.87 80.32 60.45%

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 84.45 - 100.00%

สินค้าคงเหลือ 43.04 61.62 -30.15%

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน 40.45 31.47 28.54%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 167.24 - 100.00%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 203.14 208.38 -2.51%

สินทรัพย์อื่น 13.09 9.33 40.30%

รวมสินทรัพย์ 770.38 577.88 33.31%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 84.68 157.60 -46.27%

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 248.27 40.64 510.90%

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3.89 - 100.00%

หนี้สินอื่น 18.36 5.28 247.73%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 415.18 374.36 10.90%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 770.38 577.88 33.31%

 สินทรัพย์รวม

 ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 770.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำานวน 577.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  

 33.31 เนื่องจาก

  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินฝากท่ีมีภาระคำ้าประกัน ลดลงเหลือ 130.55 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีอยู่  

   218.23 ล้านบาท เนื่องจากใช้ลงทุนในบริษัทร่วมและให้เป็นเงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม เพื่อใช้ในการดำาเนินงาน

  - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 80.32 ล้านบาทเป็น 128.87 ล้านบาทเนื่องจากมีลูกหนี้ตามสัญญางานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

   จำานวน 50.27 ล้านบาท

  - สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 61.62 ล้านบาทเหลือ 43.04 ล้านบาทเนื่องจากมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 

   คงเหลือของธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าธุรกิจนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคต
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 หนี้สินรวม

 ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 355.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ที่มีหนี้สินรวม 203.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  

 74.53 เนื่องจาก

  - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง จาก 157.60 ล้านบาท เป็น 84.68 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง 

   จำานวน 37.71 ล้านบาท และไม่มเีจ้าหนีเ้งนิกองทนุนำา้มนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ จำานวน 43.30 ล้านบาท เนือ่งจากคณะกรรมการบรหิาร 

   นโยบายพลังงานปรับโรงสร้าง LPG โดยยกเลิกเงินนำาส่งเข้ากองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

  - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มจาก 40.64 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 248.27 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจากใช้เป็นเงินลงทุน 

   ในบริษัทร่วม

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 415.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำานวน 374.36 ล้านบาท คิดเป็น 

 ร้อยละ 10.90 เน่ืองจากมกีำาไรเบด็เสรจ็รวมสำาหรบัปีจำานวน 64.82 ล้านบาท แม้ว่าในระหว่างปีจะมกีารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จำานวน  

 24.00 ล้านบาท



บริษัท ทาคูนิ กรุป จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั  ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ 
ของเฉพาะบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม  พ .ศ . 2558 งบก าไรขาดทุน เบ็ด เส ร็จรวมและงบก าไรขาดทุน เบ็ด เส ร็จเฉพาะบริษัท  งบแสดงการเป ล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

รับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซ่ึงก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมิน
การน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั  

ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

ไพบูล  ตนักลู  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
         26 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 รายงานของผู้สอบบัญชี



59

 งบการเงิน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309
เงินลงทุนชัว่คราว 232,108 - - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 84,448,425 - 123,418,325 30,000,000
สินคา้คงเหลือ 9 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 649,937 168,257 160,718 143,723

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 347,343,526 328,886,571 264,788,797 249,701,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ
ค ้าประกนั 7 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000

ลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกว่าหน่ึงปี 10 - 1,432,016 - 1,432,016

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 240,359,470 90,359,770
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 167,244,543 - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 4,862,259 5,207,875 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 203,144,239 208,378,637 95,223,226 95,551,749
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 718,446 983,459 182,412 258,380
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 6,004,778 991,331 - 483,837
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 604,947 530,447 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 423,034,231 248,993,946 372,646,101 214,811,726

รวมสินทรัพย์ 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

กรรมการ  _________________________________     กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพย์

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309
เงินลงทุนชัว่คราว 232,108 - - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 84,448,425 - 123,418,325 30,000,000
สินคา้คงเหลือ 9 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 649,937 168,257 160,718 143,723

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 347,343,526 328,886,571 264,788,797 249,701,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ
ค ้าประกนั 7 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000

ลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกว่าหน่ึงปี 10 - 1,432,016 - 1,432,016

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 240,359,470 90,359,770
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 167,244,543 - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 4,862,259 5,207,875 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 203,144,239 208,378,637 95,223,226 95,551,749
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 718,446 983,459 182,412 258,380
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 6,004,778 991,331 - 483,837
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 604,947 530,447 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 423,034,231 248,993,946 372,646,101 214,811,726

รวมสินทรัพย์ 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

กรรมการ  _________________________________     กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพย์
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 61,500            - - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  17 84,684,915 157,595,964 65,572,029 110,411,009
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 214,167,306 - 214,167,306 -
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนด
 ช าระภายในหน่ึงปี 15 6,000,000 6,541,417 6,000,000 6,000,000
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

 ภายในหน่ึงปี 15 788,015 - 788,015 -
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9,882,849 2,385,550 2,039,669 1,345,785
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 756,139 824,107 - -

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 316,340,724 167,347,038 288,567,019 117,756,794

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 15 28,100,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 15 3,113,092 - 3,113,092 -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 1,671,066 825,627 865,660 394,679
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 1,008,321 423,222 250,843 -
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,962,174 821,566 324,811 324,811

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 38,854,653 36,170,415 8,054,406 10,219,490

รวมหนีสิ้น 355,195,377 203,517,453 296,621,425 127,976,284

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309
เงินลงทุนชัว่คราว 232,108 - - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 84,448,425 - 123,418,325 30,000,000
สินคา้คงเหลือ 9 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 649,937 168,257 160,718 143,723

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 347,343,526 328,886,571 264,788,797 249,701,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ
ค ้าประกนั 7 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000

ลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกว่าหน่ึงปี 10 - 1,432,016 - 1,432,016

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 240,359,470 90,359,770
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 167,244,543 - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 4,862,259 5,207,875 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 203,144,239 208,378,637 95,223,226 95,551,749
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 718,446 983,459 182,412 258,380
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 6,004,778 991,331 - 483,837
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 604,947 530,447 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 423,034,231 248,993,946 372,646,101 214,811,726

รวมสินทรัพย์ 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

กรรมการ  _________________________________     กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพย์
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19
ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญัจ านวน 1,200,000,000 หุ้น 
   มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท
   (พ.ศ. 2557 : หุ้นสามญัจ านวน 400,000,000 หุ้น
   หุ้นละ 0.5 บาท) 600,000,000 200,000,000 600,000,000 200,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญัจ านวน 400,000,000 หุ้น 
   ช าระเตม็มูลค่าแลว้หุ้นละ 0.5 บาท
   (พ.ศ. 2557 : หุ้นสามญัจ านวน
   400,000,000 หุ้น ช าระเตม็มูลค่าแลว้
   หุ้นละ 0.5 บาท) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 19 106,643,230 106,643,230 106,643,230 106,643,230
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 20,636,290 20,636,290 - -

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 4,320,000 2,900,000 4,320,000 2,900,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 83,582,860 44,183,544 29,850,243 26,994,179

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 415,182,380 374,363,064 340,813,473 336,537,409
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 415,182,380 374,363,064 340,813,473 336,537,409

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309
เงินลงทุนชัว่คราว 232,108 - - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 84,448,425 - 123,418,325 30,000,000
สินคา้คงเหลือ 9 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 649,937 168,257 160,718 143,723

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 347,343,526 328,886,571 264,788,797 249,701,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ
ค ้าประกนั 7 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000

ลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกว่าหน่ึงปี 10 - 1,432,016 - 1,432,016

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 240,359,470 90,359,770
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 167,244,543 - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 4,862,259 5,207,875 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 203,144,239 208,378,637 95,223,226 95,551,749
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 718,446 983,459 182,412 258,380
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 6,004,778 991,331 - 483,837
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 604,947 530,447 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 423,034,231 248,993,946 372,646,101 214,811,726

รวมสินทรัพย์ 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

กรรมการ  _________________________________     กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพย์
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,019,000,554 1,101,126,909 1,007,566,006 1,081,422,185
รายไดจ้ากการบริการ 333,876,438 103,128,541 - -
รวมรายได้ 1,352,876,992 1,204,255,450 1,007,566,006 1,081,422,185
ต้นทุนขาย
ตน้ทุนขาย (960,111,561) (1,032,010,282) (935,556,178) (1,019,981,462)
ตน้ทุนบริการ (236,194,061) (68,417,762) - -
รวมต้นทุนขาย (1,196,305,622) (1,100,428,044) (935,556,178) (1,019,981,462)
ก าไรขั้นต้น 156,571,370 103,827,406 72,009,828 61,440,723
รายไดอ่ื้น 22 11,802,747 9,078,743 32,584,299 35,204,186
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 168,374,117 112,906,149 104,594,127 96,644,909
ค่าใชจ่้ายในการขาย (24,195,540) (26,276,817) (28,717,094) (31,461,222)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (61,412,368) (50,957,320) (39,159,629) (29,347,958)
ตน้ทุนทางการเงิน (3,147,894) (1,534,994) (2,313,201) (559,272)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 1,234,543 - - -
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 80,852,858 34,137,018 34,404,203 35,276,457
ภาษีเงินได้ 24 (15,471,044) (6,958,924) (5,788,115) (3,617,281)
ก าไรสุทธิส าหรับปี 65,381,814 27,178,094 28,616,088 31,659,176
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงัก าไร

หรือขาดทุนในภายหลงั
   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (562,498) - (340,024) -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 64,819,316 27,178,094 28,276,064 31,659,176
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 65,381,814 27,178,094 28,616,088 31,659,176
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -
ก าไรสุทธิส าหรับปี 65,381,814 27,178,094 28,616,088 31,659,176
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 64,819,316 27,178,094 28,276,064 31,659,176
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

64,819,316 27,178,094 28,276,064 31,659,176
ก าไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.16 0.08 0.07 0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 80,852,858         34,137,018 34,404,203 35,276,457
รำยกำรปรับปรุงก ำไรสุทธิ

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 12, 13, 14 16,182,327         14,933,335 6,417,892 4,501,110
(กลบัรำยกำร)ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 8, 10 (343,873)             (2,080,283) (288,278) (2,134,637)
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 

ค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวชำ้ 9 17,768,068         506,851              - -
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและ

ตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (27,467)               (52,051) 2,868                  -
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม (1,234,543)          - - -
ดอกเบ้ียรับ (4,689,391)          (1,386,994) (5,242,101) (1,810,880)
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 3,147,894           1,534,994 2,313,201 559,272

111,655,873 47,592,870 37,607,785 36,391,322
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน

- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (45,866,448) (5,692,528) 7,084,905 (390,502)
- สินคำ้คงเหลือ 811,754 (17,131,802) 1,074,090 (16,746,357)
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (481,680) (74,871) (16,995) (118,534)
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (74,500) 342,416 - 122,416
- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (72,887,047) 59,326,972 (44,836,630) 34,392,162
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (67,968) (335,845) - -
- ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 142,316 171,307 45,951 42,673
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,140,608 493,406 - 1,651

เงินสดจำกกำรด ำเนินงำน (2,627,092) 84,691,925 959,106 53,694,831
- ดอกเบ้ียจ่ำย (3,147,894) (1,534,994) (2,313,201) (559,272)
- ภำษีเงินไดจ่้ำย (12,261,610) (8,210,013) (4,274,545) (2,701,501)

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (18,036,596) 74,946,918 (5,628,640) 50,434,058

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309
เงินลงทุนชัว่คราว 232,108 - - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 84,448,425 - 123,418,325 30,000,000
สินคา้คงเหลือ 9 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 649,937 168,257 160,718 143,723

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 347,343,526 328,886,571 264,788,797 249,701,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ
ค ้าประกนั 7 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000

ลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกว่าหน่ึงปี 10 - 1,432,016 - 1,432,016

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 240,359,470 90,359,770
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 167,244,543 - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 4,862,259 5,207,875 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 203,144,239 208,378,637 95,223,226 95,551,749
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 718,446 983,459 182,412 258,380
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 6,004,778 991,331 - 483,837
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 604,947 530,447 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 423,034,231 248,993,946 372,646,101 214,811,726

รวมสินทรัพย์ 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

กรรมการ  _________________________________     กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพย์
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11 (166,010,000) - (149,999,700) -
เงินจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13, 14 (4,787,355) (7,269,263) (329,202) (4,704,482)
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 147,509 100,000 - -
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่ครำว (232,108) - - -
เงินสดรับจำกกำรรับช ำระเงินให้กูย้มืระยะสั้น

แก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 30,300,000 - 40,010,000 10,000,000
ดอกเบ้ียรับ 3,777,768 1,386,994 3,093,505 1,044,853
เงินสดจ่ำยจำกเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคล

หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 (114,748,425) - (133,428,325) (15,000,000)
เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั 7 (8,984,838) (26,400,382) (10,155,019) (26,300,000)
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (260,537,449) (32,182,651) (250,808,741) (34,959,629)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
รับเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 15 214,167,306 - 214,167,306       -
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 15 (6,541,417) (6,543,149) (6,000,000)          (6,000,000)          
เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน 19 - 151,283,230 - 151,283,230
จ่ำยเงินปันผล 21 (24,000,000) (25,950,000) (24,000,000) (25,950,000)
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 17 (1,788,893) (3,947,271) (1,788,893) (2,018,330)
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 181,836,996 114,842,810 182,378,413 117,314,900

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ (96,737,049) 157,607,077 (74,058,968) 132,789,329
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 186,775,947 29,168,870 138,691,309 5,901,980
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 7 90,038,898 186,775,947 64,632,341 138,691,309

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 90,100,398         186,775,947 64,632,341         138,691,309
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 7 (61,500)               - - -
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 7 90,038,898         186,775,947 64,632,341 138,691,309

รายการทีไ่ม่กระทบเงนิสด
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์โดยสินเช่ือ (รวมอยูใ่นเจำ้หน้ีอ่ืน) 155,027 179,029 - 2,350
ซ้ือสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 5,690,000 - 5,690,000 -
จ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์โดยสินเช่ือ (รวมอยูใ่นลูกหน้ีอ่ืน) 585 4,574                  583 -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309
เงินลงทุนชัว่คราว 232,108 - - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 84,448,425 - 123,418,325 30,000,000
สินคา้คงเหลือ 9 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 649,937 168,257 160,718 143,723

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 347,343,526 328,886,571 264,788,797 249,701,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ
ค ้าประกนั 7 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000

ลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกว่าหน่ึงปี 10 - 1,432,016 - 1,432,016

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 240,359,470 90,359,770
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 167,244,543 - - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 4,862,259 5,207,875 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 203,144,239 208,378,637 95,223,226 95,551,749
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 718,446 983,459 182,412 258,380
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 6,004,778 991,331 - 483,837
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 604,947 530,447 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 423,034,231 248,993,946 372,646,101 214,811,726

รวมสินทรัพย์ 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

กรรมการ  _________________________________     กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สินทรัพย์
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่ตามท่ีไดจ้ดทะเบียน
ไวด้งัน้ี 
 
เลขท่ี 140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัย่อยว่า “กลุ่มบริษัท” รายละเอียดของบริษทัย่อยแสดงไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจการคา้แก๊ส ธุรกิจบริการขนส่งแก๊ส ธุรกิจบริการติดตั้งแก๊ส ธุรกิจตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม และธุรกิจผูล้งทุนในธุรกิจก่อสร้างและพลงังานทดแทน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเป็นหลกัในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ
ของงบการเงิน 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 
ที่ส าคญัและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไป 
ถือปฏิบติัและตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ
ท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัซ่ึงไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงและ 
การตีความที่เกีย่วข้อง 
 
2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ 
   เหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง  
   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20  

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับ 
   เหมืองผิวดิน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่การเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดใหกิ้จการ 
จดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยู่ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภท
รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใด 
จะแสดงอยูใ่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานน้ีแลว้ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ก าหนดให้รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ส ารองไวใ้ช้งาน 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุง รับรู้เป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเขา้ค านิยามของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวให้จดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่ง 
ผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงและ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญได้แก่ (ก) ผลก าไรและขาดทุนจาก 
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่
สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมี
การเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
ในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก าหนดส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ขอ้ก าหนดส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้
ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
ส่วนงานด าเนินงาน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมส าหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน 
หากโดยปกติมีการน าเสนอขอ้มูลจ านวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มี
การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาคญัจากจ านวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุดส าหรับส่วนงาน 
ท่ีรายงานนั้น 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 ไดมี้การก าหนดค านิยามของค าว่า “ควบคุม” ซ่ึงถูกน ามาใชแ้ทน
หลกัการของการควบคุมและการจดัท างบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานน้ีไดก้ าหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจดัท างบการเงินรวม ใหนิ้ยามหลกัการของ
การควบคุม อธิบายหลักการของการน าหลกัการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงข้อก าหนดในการ
จดัท างบการเงินรวม หลักการส าคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ี คือหากมีอ านาจควบคุม 
จะตอ้งมีการจดัท างบการเงินรวมเฉพาะในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงให้เห็นถึงอ านาจการควบคุมท่ีเหนือกว่า 
ผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีผนัแปรจากการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีความสามารถ 
ในการใช้อ  านาจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีกิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าวอาจ 
ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัในกรณีท่ีมีการลงทุนใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงและ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนดค านิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาท่ีผูร่้วมทุน
ตั้งแต่สองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันทจึ์งจะถือว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดของค านิยามว่าการควบคุมร่วม 
การร่วมการงานสามารถอยูใ่นรูปแบบของการด าเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ี
แสดงออกมาซ่ึงสัมพันธ์กับข้อตกลงท่ีจัดท าข้ึน หากในข้อก าหนดผู ้ร่วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ  
การร่วมงานดงักล่าวถือเป็นการร่วมคา้ ส่วนการด าเนินงานร่วมกนัจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระในหน้ีสิน 
การด าเนินงานร่วมกันจะบนัทึกบญัชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระในหน้ีสิน การร่วมคา้จะบนัทึกส่วนไดเ้สีย
โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย มาตรฐานดงักล่าวอาจส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัในกรณีท่ีมีการลงทุนใหม่
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมิน
ความเส่ียงและผลกระทบทางด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียท่ีกิจการมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม  
การร่วมการงาน และกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติั
ตามมาตรฐานฉบบัน้ีแลว้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุง และลดความซ ้ าซ้อนของค านิยาม
ของมูลค่ายุติธรรม โดยการก าหนดค านิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ 
กลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้ใชก้บัผลประโยชน์
หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าภายใตก้ารตีความน้ีหมายถึงข้อก าหนดใดๆท่ีก าหนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุน
ส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน การตีความน้ีอธิบายถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินโครงการจากขอ้ก าหนด
หรือขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัเงินทุนขั้นต ่า มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้วิธีปฏิบติัทางการบญัชี
ส าหรับต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงและ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
มีดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

   การเปิดเผย ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน    

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

   ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงและ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 
   การด าเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
   ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงและ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า  
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 
   การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงิน 
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อน
วนัถือปฏิบติั 

 
ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อน
วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนข้ึน
เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการ
ตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบายเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบติัทางบัญชีส าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้ห้
ชดัเจนข้ึน การปรับปรุงดงักล่าวใหค้วามแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้ น และเงินสมทบท่ีเก่ียวข้องกับการบริการท่ีมากกว่าหน่ึงรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ได้รวมกิจการท่ีให้บริการด้านผูบ้ริหารส าคัญแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน  
ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนท่ีได้รับการยกเวน้ 
ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขา้มาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้
และได้ก าหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลง 
ในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ธีิมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่นล าดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้ 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อน
วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัการ
ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดก้ าหนดใหช้ดัเจนข้ึนว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาวา่การไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม ได้มีการก าหนดให้สินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตร ณ จุดเก็บเก่ียวจากสินทรัพยชี์วภาพของกิจการตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
 
สภาวิชาชีพได้มีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม  
โดยยกเวน้พืชเพื่อการให้ผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 แนวปฏิบัติน้ีก าหนดให ้
พืชเพ่ือการให้ผลิตผล จะต้องวัดมูลค่าด้วย ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมหักค่าเพ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)  
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้ก าหนด 
ค านิยามใหช้ดัเจนข้ึน ส าหรับ “เง่ือนไขการไดรั้บสิทธ์ิ” และก าหนดค านิยามแยกกนัระหวา่ง “เง่ือนไขผลงาน” 
และ “เง่ือนไขการบริการ” 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ได้ก าหนดให้ชัดเจนข้ึน 
ในเร่ือง ก) ภาระผูกพันท่ีกิจการต้องจ่ายช าระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเข้าค านิยามของเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง 
การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้ าหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ได้ถูกจดัประเภทเป็นส่วนของ
เจา้ของดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในก าไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลา 
การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับการจดัตั้ง
การร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อน
วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน ได้ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผู ้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน  และก าหนดให้น าเสนอ 
การกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงาน
ใหก้บัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้ห้ค  านิยาม
ของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุง
ดงักล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการน าบริษทัย่อย
เกือบทั้ งหมดมารวมในการจดัท างบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้ าหนดให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน
เปิดเผยขอ้มูลท่ีก าหนดไวส้ าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ไดก้ าหนดให้ชัดเจนข้ึน 
เก่ียวกับขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้กับทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสัญญา
ท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ี กล่าวถึงการบญัชีส าหรับหน้ีสินการจ่ายเงินท่ีน าส่งรัฐ หากหน้ีสินนั้นอยู่ภายใตข้อบเขตของ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์
ท่ีอาจเกิดข้ึน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียงัไดก้ล่าวเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับหน้ีสิน
การจ่ายเงินท่ีน าส่งรัฐท่ีจงัหวะเวลาและจ านวนเงินมีความแน่นอน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อน
วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง 

   บญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ 

   การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ 

   รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และ 
   การด าเนินงานที่ยกเลิก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี
การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อน
วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 
   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
   กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า 
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงิน  
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ามาใชก่้อน
วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ 
   เหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง  
   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมือง 
   ผวิดิน 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 
(1) บริษัทย่อย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทั 
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อย
ไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  านาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น างบการเงินของ
บริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษัทย่อย  
ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย ์
ท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวม
ธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่า
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้า
การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้น
ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริษัท รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ ซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้
ผลก าไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ 
 
กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ  
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่า 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วน
ไดเ้สียในส่วนของผูถ้ือหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
(1) บริษัทย่อย (ต่อ)  

 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่าง 
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมี 
การปรับเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้ นจะรวม 
ส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 

(2) รายการและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษัทปฏิบติัต่อรายการกับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษัท 
ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(3) การจ าหน่ายบริษัทย่อย 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 
ท่ีเหลือของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 
 

(4) บริษัทร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการท่ี 
กลุ่มบริษัทถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้ 
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วน
แบ่งก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่ม
บริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
(4) บริษัทร่วม (ต่อ) 

 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 
ท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
และความเคล่ือนไหวในบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็น 
ส่วนหน่ึงของบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนั
ในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
 
กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนกับมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน 
งบก าไรขาดทุน 
 
รายการก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย 
ในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐาน
วา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ก าไรและ
ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าต้องจ่าย  ตน้ทุนจะรวมตน้ทุน
ทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานและสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้ นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ 
จ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อัตราแลกเปล่ียนทั้ งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้ นจะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงข้าม 
การรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด
ของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ และ 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 
และเงินเบิกเกินบัญชี  เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั (ถา้มี) 

 
2.6 ลูกหนี้การค้า 

 
ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบก าไรขาดทุน  
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.7 สินค้าคงเหลือ 

 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าประเภทแก๊ส
ปิโตรเลียมและสินคา้ส าเร็จรูปอ่ืนค านวณโดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินคืนตามเง่ือนไข (ถา้มี) 
ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ย 
ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติแต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคา
ปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบริษทั
บนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพตามความจ าเป็น 
 

2.8  สัญญาก่อสร้าง 
 
สัญญาก่อสร้างคือสัญญาท่ีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพ่ือก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียวหรือหลายรายการซ่ึงสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด
หรือตอ้งพ่ึงพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยแีละหนา้ท่ีหรือเช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ขั้นสุดทา้ย 
 
เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างจะรับรู้ได ้
ไม่เกินกวา่ตน้ทุนตามสัญญาซ่ึงค่อนขา้งแน่วา่จะไดรั้บคืน ตน้ทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดเม่ือเกิดข้ึน 
 
เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดท่ี้สัญญาก่อสร้าง 
จะมีก าไร ให้รับรู้รายไดต้ลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนการก่อสร้างทั้งหมด
เกินกวา่รายไดค่้าก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
 
ในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง จะไม่พิจารณาต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมในอนาคต ซ่ึงแสดงอยู่ในรูปสินคา้คงเหลือ จ านวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า หรือสินทรัพยอ่ื์น ข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของตน้ทุน 
 
กลุ่มบริษัทแสดงจ านวนเงินทั้ งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจ้างส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพย ์
ของกิจการส าหรับตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก าไรท่ีรับรู้ (หักดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) สูงกว่าจ านวนเงินงวดท่ีเรียกเก็บ  
ซ่ึงจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดช้ าระและจ านวนเงินประกนัผลงานจะรวมอยู่ภายใตห้วัขอ้ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
กลุ่มบริษทัจะแสดงจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นหน้ีสินของ
กิจการส าหรับจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บมากกวา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก าไรท่ีรับรู้(หกัดว้ยรายการขาดทุนท่ีรับรู้แลว้) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอยา่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึง
อสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุน
การกู้ยืม ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์ของการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้น 
จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือ 
การก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเม่ือสินทรัพยน์ั้ นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคัญ หรือระหว่างท่ีการด าเนินการพัฒนา
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน 
หักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี) และเปิดเผยราคามูลค่ายุติธรรมเพ่ิมเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
 
ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะค านวณตามวิธีเส้นตรง เพ่ือท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุ 
การใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 
อาคาร 20 ปี 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดัมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 
รายการก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจะรับรู้บญัชีก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในงบก าไรขาดทุน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.10 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การลดมูลค่า (ถา้มี) ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวม
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้นและตน้ทุนการกูย้มื 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม  
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได ้
อย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน บริษทั 
จะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณดว้ยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีไดป้ระมาณการของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 ปี 
ถงับรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส  15 และ 20 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน  3 ถึง 10 ปี 
ยานพาหนะทัว่ไป    5 ปี 
ยานพาหนะขนส่ง   10 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
(หมายเหตุขอ้ 2.12) 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การด าเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการ
ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี  
 
ตน้ทุนที่ใชใ้นการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตัดจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า 
เป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคา
ตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก
การใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแล้ว จะถูก
ประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว  
 
กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์ซ่ึงผู ้ให้เช่าเป็นผู ้รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจาก
ผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมด 
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  
 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้าน
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนตามราคาทุน 
และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.14 เงินกู้ยืม 

 
เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมา  
เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน  
(หักด้วยต้นทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกับมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ก) ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็น
ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ
เตรียมสินทรัพยน์ั้ นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็น 
ราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข
ไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่า 
จะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัย่อย ของกลุ่มบริษทัไดด้  าเนินงานและเกิดรายได ้
ทางภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถ  
น ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซ่ึงข้ึนอยู่กับการตีความ และจะตั้ งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้อง 
จ่ายช าระเจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา
ตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรก
ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
จ านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนได้
ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงตั้ งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 
กลุ่มบริษัทได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มบริษัทมีทั้ งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์ 
 
ส าหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดส าหรับ
การให้บริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนั 
ท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงก าหนดช าระ 
ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 
 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบ าเหน็จบ านาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน  ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อายุ จ านวนปีท่ีให้บริการ และ 
ค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช ้[อตัราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกูภ้าคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดี / 
อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล] ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนด
ของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนักองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ 
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 ประมาณการหนี้สิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดท าไว ้ 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทั
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนท่ีต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้
ส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทัก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่าย
ช าระภาระผูกพนัเหล่านั้ น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้ งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า   
 
กลุ่มบริษัทจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระ 
ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.18 เงินมัดจ าค่าถังบรรจุแก๊ส 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาระหน้ีสินซ่ึงเกิดจากเงินมดัจ าค่าถงับรรจุแก๊สท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ เม่ือมีการขายแก๊สพร้อมถงับรรจุ
แก๊สให้แก่ลูกคา้เป็นในอตัราถงัละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ข้ึนอยู่กบัขนาดของถงับรรจุแก๊ส โดยกลุ่มบริษทัจะช าระคืน
หน้ีสินเงินมดัจ าค่าถงับรรจุแก๊สแต่ละรายเม่ือลูกคา้น าถงับรรจุแก๊สและใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีกลุ่มบริษทัออกใหเ้พ่ือเป็น
หลกัฐานเงินมดัจ าค่าถงับรรจุแก๊สคืนให้แก่กลุ่มบริษทั เงินมดัจ าค่าถงับรรจุแก๊สไดแ้สดงรวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุ้นท่ีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจ านวน 
เงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ 
 
ในกรณีท่ีบริษทัใดก็ตามภายในกลุ่มบริษทัซ้ือหุ้นทุนของบริษทัจะถือเป็นหุ้นทุนซ้ือคืน ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายออกไปรวมถึง
ตน้ทุนเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินไดแ้ลว้ จะแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของ
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจนกว่าหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจ าหน่ายใหม่ ส่ิงตอบแทนใด ๆ ท่ีไดรั้บจากการ
ขายหรือน าหุน้ทุนซ้ือคืนออกจ าหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพ่ิมเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้
ท่ีเก่ียวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.20 ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
 

การเขา้ซ้ือกิจการทั้งหมดในบริษทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน บริษทัไดมี้การบนัทึกบญัชีการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัย่อยโดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมือนว่าเป็นวิธีรวมส่วนไดเ้สียโดยบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ย 
ท่ีถูกน ามารวมดว้ยมูลค่าตามบญัชีของกิจการท่ีถูกน ามารวม ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงไดมี้การ
รับรู้ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจากการซ้ือบริษทัย่อย ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันเกิดจากส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการซ้ือบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับจากบริษัทย่อย  
โดยต้นทุนของการซ้ือ (ในกรณีการออกหุ้นของบริษทั) ไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิชาการอิสระ ณ วนัท่ีซ้ือ
บริษทัยอ่ย 

 

2.21 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัท 
รายได้จะแสดงด้วยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส าหรับ 
งบการเงินรวม ซ่ึงรายไดห้ลกัของกิจการมีดงัต่อไปน้ี  
 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้ : รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ซ่ึงโดยปกติจะรับรู้เม่ือมีการส่งมอบหรือขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้เสร็จส้ินแลว้  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่ง : รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการขนส่งแลว้เสร็จ 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ : รับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสัญญาติดตั้งระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม : รับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 
 รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้ตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีท าเสร็จ

ค านวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่า 
จะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา รายได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายได้ท่ี 
ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 รายไดค่้าเช่า : รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า  
 รายไดด้อกเบ้ีย : รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 รายไดเ้งินปันผล : รับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 

 

2.22 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

2.23 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน  

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจาก 
อตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสด
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบ
ท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้โดยจะมีการพิจารณาเป็น
คร้ังคราวไปเม่ือผูบ้ริหารเลง็เห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงในปัจจยัท่ีมีสาระส าคญัและกระทบต่อความเส่ียงดงักล่าว 
 
การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั) เป็นไปตามนโยบาย 
ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเส่ียง 
ทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั คณะกรรมการจดัการความเส่ียง
จะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวข้องไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงนโยบาย
ส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย  
ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้
สภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการซ้ือสินคา้คงเหลือจากคู่คา้ในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จดัซ้ือเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
และยูโร ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับรายการคา้ดงักล่าว ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบแก่กลุ่มบริษัทในงวด
ปัจจุบันและในปีต่อ ๆไป กลุ่มบริษัทไม่ได้ท  าสัญญาป้องกันความเส่ียงไว้เน่ืองจากผู ้บริหารประเมินว่าอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาและเง่ือนไขทางการค้าท่ีค่อนข้างส้ัน  จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการประเมินดงักล่าวจะกระท าเป็นคร้ังคราวไป
เม่ือมีการจดัซ้ือในมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญั 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญากูเ้งินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศไทย ซ่ึงเงินกูย้มืบางสัญญามีอตัราดอกเบ้ียแบบ
ลอยตวั ซ่ึงท าให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่กลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดต่อไป ผูบ้ริหารไม่ไดใ้ช้
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไม่มาก 
ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 
3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือเน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้มีการจ าหน่าย
สินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยโดยทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง อีกทั้ ง 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมในเร่ืองการให้สินเช่ือเพื่อท าให้เช่ือมัน่ไดว้่า ไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมี
ประวติัสินเช่ือท่ีดีและอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

จ านวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ 
ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีกลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้ ส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะใชค้วามยดืหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้
ใหเ้พียงพอในการด าเนินกิจการและลงทุนในอนาคต 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวเิคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

 ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้) 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและเงินกูย้มืระยะยาว เปิดเผยรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 12 และขอ้ 15 ตามล าดบั 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ  

 
การประมาณการทางบัญชี ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมติฐาน 

 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคัญท่ีอาจ 
เป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
4.1.1 อาคารและอุปกรณ์  
 

ผูบ้ริหารจะก าหนดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ตามการประมาณการโดยการใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับอาย ุ
การใช้งานท่ีเหลือและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ข้างต้น การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจจะค านึงจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตเก่ียวกบัการด าเนินงาน การใชป้ระโยชน์ และประสิทธิภาพของ
การใชง้าน 

 
4.1.2 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ค่าเผ่ือสินค้าเคล่ือนไหวช้าและค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้ส าเร็จรูปทุกชนิด โดยประมาณจากราคาถวัเฉล่ียของ
ข้อมูลการซ้ือขายในปัจจุบันและแนวโน้มราคาขายในอนาคต การพิจารณาค่าเผื่อสินค้าเคล่ือนไหวช้าจะมี 
การพิจารณาจากอายุของสินคา้คงเหลือท่ีคา้งอยู่ในคลงัสินคา้ และส าหรับการพิจารณาค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 
จะมีการพิจารณาจากสภาพท่ีแท้จริงของสินคา้นั้ นๆ ว่าเส่ือมสภาพหรือไม่ โดยค านึงถึงราคาท่ีคาดว่าจะขายได้
ประกอบไปดว้ย 

 
4.1.3 การรับรู้รายได้ 

 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีการรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จ ส าหรับสัญญาบริการออกแบบท่ีมีราคาคงท่ี กลุ่มบริษทัตอ้ง
ประมาณการการใหบ้ริการ ณ วนัท่ีค านวณเทียบเป็นสัดส่วนของการบริการทั้งหมดท่ีตอ้งท า หากสัดส่วนงานท่ีท าเสร็จ
และงานทั้งหมดเปล่ียนไปร้อยละ 1 จากท่ีผูบ้ริหารประมาณการไว ้จะท าให้ก าไรท่ีรับรู้ในปีเพ่ิมข้ึน 0.77 ลา้นบาท  
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
4.1.4 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันบ าเหน็จบ านาญข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐาน
เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญ 
 
กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลด
ท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายช าระผลกระโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายคุรบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนั
บ าเหน็จบ านาญท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆส าหรับภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เปิดเผยในหมายเหตุ 18 
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้น เพื่อการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษัท เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พ่ือลดภาระหน้ีสิน 

 
6 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
การจดักลุ่มโดยทัว่ไปของผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 
จ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม ไดแ้ก่ ธุรกิจจ าหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง  
บริการขนส่ง  ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 
ขายและบริการติดตั้ง ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม และรับเหมาก่อสร้าง 
บริการตรวจสอบความปลอดภยั ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊สในรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจลงทุน 
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6 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 จ าหน่ายแก๊ส  ขายและบริการตดิตั้ง บริการตรวจสอบ   
 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการตดิตั้ง ความปลอดภัย อ่ืน ๆ  รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 1,007,566,006 51,021,454 13,688,271 261,295,855 54,997,680 - 1,388,569,266 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (30,030,423) (2,243,150) (2,168,231) (1,250,470) - (35,692,274) 
รวมรายได ้ 1,007,566,006 20,991,031 11,445,121 259,127,624 53,747,210 - 1,352,876,992 
        
ผลการด าเนินงาน - ก าไรขั้นตน้ 72,124,775 4,365,723 (14,736,725) 70,818,889 23,998,708 - 156,571,370 
ก าไรจากการด าเนินงาน       82,766,209 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3,147,894) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,234,543 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้       80,852,858 
ภาษีเงินได ้       (15,471,044) 

ก าไรสุทธิ       65,381,814 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 98,994,115 32,168,010 6,139,475 58,712,876 5,415,476 1,714,287 203,144,239 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 343,303,386 45,013,341 19,592,694 177,727,105 34,733,224 150,008,007 770,377,757 

หน้ีสินทั้งส้ินในงบการเงินรวม       355,195,377 

 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
6 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 จ าหน่ายแก๊ส  ขายและบริการตดิตั้ง บริการตรวจสอบ   
 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการตดิตั้ง ความปลอดภัย อ่ืน ๆ  รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 1,007,566,006 51,021,454 13,688,271 261,295,855 54,997,680 - 1,388,569,266 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (30,030,423) (2,243,150) (2,168,231) (1,250,470) - (35,692,274) 
รวมรายได ้ 1,007,566,006 20,991,031 11,445,121 259,127,624 53,747,210 - 1,352,876,992 
        
ผลการด าเนินงาน - ก าไรขั้นตน้ 72,124,775 4,365,723 (14,736,725) 70,818,889 23,998,708 - 156,571,370 
ก าไรจากการด าเนินงาน       82,766,209 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3,147,894) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,234,543 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้       80,852,858 
ภาษีเงินได ้       (15,471,044) 

ก าไรสุทธิ       65,381,814 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 98,994,115 32,168,010 6,139,475 58,712,876 5,415,476 1,714,287 203,144,239 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 343,303,386 45,013,341 19,592,694 177,727,105 34,733,224 150,008,007 770,377,757 

หน้ีสินทั้งส้ินในงบการเงินรวม       355,195,377 

 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
6 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 จ าหน่ายแก๊ส  ขายและบริการตดิตั้ง บริการตรวจสอบ   
 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการตดิตั้ง ความปลอดภัย อ่ืน ๆ  รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 1,007,566,006 51,021,454 13,688,271 261,295,855 54,997,680 - 1,388,569,266 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (30,030,423) (2,243,150) (2,168,231) (1,250,470) - (35,692,274) 
รวมรายได ้ 1,007,566,006 20,991,031 11,445,121 259,127,624 53,747,210 - 1,352,876,992 
        
ผลการด าเนินงาน - ก าไรขั้นตน้ 72,124,775 4,365,723 (14,736,725) 70,818,889 23,998,708 - 156,571,370 
ก าไรจากการด าเนินงาน       82,766,209 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3,147,894) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,234,543 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้       80,852,858 
ภาษีเงินได ้       (15,471,044) 

ก าไรสุทธิ       65,381,814 
        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 98,994,115 32,168,010 6,139,475 58,712,876 5,415,476 1,714,287 203,144,239 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 343,303,386 45,013,341 19,592,694 177,727,105 34,733,224 150,008,007 770,377,757 

หน้ีสินทั้งส้ินในงบการเงินรวม       355,195,377 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
6 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 จ าหน่ายแก๊ส  ขายและบริการติดตั้ง บริการตรวจสอบ   
 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการติดตั้ง ความปลอดภยั อ่ืน ๆ  รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 1,081,422,185 59,431,321 22,549,933 44,991,897 41,854,324 - 1,250,249,660 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (38,091,401) (2,845,209) (4,448,945) (608,655) - (45,994,210) 
รวมรายได ้ 1,081,422,185 21,339,920 19,704,724 40,542,952 41,245,669 - 1,204,255,450 
        
ผลการด าเนินงานก าไรขั้นตน้ 65,005,091 3,389,795 4,970,771 9,762,404 20,699,345 - 103,827,406 
ก าไรจากการด าเนินงาน       35,672,012 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,534,994) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้       34,137,018 
ภาษีเงินได ้       (6,958,924) 

ก าไรสุทธิ       27,178,094 
        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 99,570,852 36,488,795 6,857,586 60,222,431 5,238,973 - 208,378,637 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 345,792,840 46,818,762 56,543,324 97,273,706 31,451,885 - 577,880,517 

หน้ีสินทั้งส้ินในงบการเงินรวม       203,517,453 
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
6 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 จ าหน่ายแก๊ส  ขายและบริการติดตั้ง บริการตรวจสอบ   
 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการติดตั้ง ความปลอดภยั อ่ืน ๆ  รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 1,081,422,185 59,431,321 22,549,933 44,991,897 41,854,324 - 1,250,249,660 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (38,091,401) (2,845,209) (4,448,945) (608,655) - (45,994,210) 
รวมรายได ้ 1,081,422,185 21,339,920 19,704,724 40,542,952 41,245,669 - 1,204,255,450 
        
ผลการด าเนินงานก าไรขั้นตน้ 65,005,091 3,389,795 4,970,771 9,762,404 20,699,345 - 103,827,406 
ก าไรจากการด าเนินงาน       35,672,012 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,534,994) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้       34,137,018 
ภาษีเงินได ้       (6,958,924) 

ก าไรสุทธิ       27,178,094 
        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 99,570,852 36,488,795 6,857,586 60,222,431 5,238,973 - 208,378,637 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 345,792,840 46,818,762 56,543,324 97,273,706 31,451,885 - 577,880,517 

หน้ีสินทั้งส้ินในงบการเงินรวม       203,517,453 
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
6 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 จ าหน่ายแก๊ส  ขายและบริการติดตั้ง บริการตรวจสอบ   
 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการติดตั้ง ความปลอดภยั อ่ืน ๆ  รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 1,081,422,185 59,431,321 22,549,933 44,991,897 41,854,324 - 1,250,249,660 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (38,091,401) (2,845,209) (4,448,945) (608,655) - (45,994,210) 
รวมรายได ้ 1,081,422,185 21,339,920 19,704,724 40,542,952 41,245,669 - 1,204,255,450 
        
ผลการด าเนินงานก าไรขั้นตน้ 65,005,091 3,389,795 4,970,771 9,762,404 20,699,345 - 103,827,406 
ก าไรจากการด าเนินงาน       35,672,012 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,534,994) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้       34,137,018 
ภาษีเงินได ้       (6,958,924) 

ก าไรสุทธิ       27,178,094 
        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 99,570,852 36,488,795 6,857,586 60,222,431 5,238,973 - 208,378,637 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 345,792,840 46,818,762 56,543,324 97,273,706 31,451,885 - 577,880,517 

หน้ีสินทั้งส้ินในงบการเงินรวม       203,517,453 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 64,198 93,369 1,966 989 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 2,407,861 18,234,165 5,324,442 17,642,644 
 - ประเภทออมทรัพย ์ 80,369,008 144,436,495 52,046,602 97,035,758 
 - ประเภทเงินฝากระยะส้ัน 7,259,331 24,011,918 7,259,331 24,011,918 
รวม 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309 
     

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (หมายเหตุขอ้ 15) 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000 
 
เงินฝากธนาคารระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยู่ท่ีร้อยละ 0.37 ถึง 1.58 (พ.ศ. 2557 : 0.47 ถึง 2.50) และเงินฝากดงักล่าว มีระยะเวลา
ครบก าหนดโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 3 ถึง 12 เดือน 
 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละฝากประจ า 3 เดือน ถึง 12 เดือน 
 
ส าหรับขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบญัชีประกอบดว้ยรายการดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309 
เงินเบิกเกินบญัชี (หมายเหตุขอ้ 15) (61,500) - - - 
 90,038,898 186,775,947 64,632,341 138,691,309 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 57,130,399 64,301,429 42,859,941 49,323,231 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,178,809) (1,194,452) (1,038,030) (998,078) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 55,951,590 63,106,977 41,821,911 48,325,153 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 26) 400,000 - 1,595,200 947,170 
ลูกหน้ีอ่ืน 151,710 170,915 150,709 166,340 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,493,183 7,561,138 983,999 477,184 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 911,623 - 3,017,774 869,178 
รายไดค้า้งรับ - ค่าบริการตรวจสอบความปลอดภยั 9,853,792 5,411,519 - - 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 50,447,011 206,682 - - 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร      
   - ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย 4,664,933 3,866,498 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025 
 
รายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช าระเป็นรายได้ท่ีเกิดจากสัญญาก่อสร้าง โดยปกติรายได้ดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหลังจาก 
การก่อสร้างแลว้เสร็จ ซ่ึงงานก่อสร้างส่วนใหญ่คาดหวงัวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสหนา้ 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี   
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การค้า     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 33,823,310 38,483,909 25,086,836 31,465,746 
เกินก าหนดช าระ     

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 16,142,438 19,074,033 13,832,842 14,150,394 
- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,380,114 624,775 382,564 166,440 
- เกินกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,312,192 1,513,990 1,096,025 610,755 
- เกินกวา่ 12 เดือน 4,472,345 4,604,722 2,461,674 2,929,896 

รวม 57,130,399 64,301,429 42,859,941 49,323,231 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,178,809) (1,194,452) (1,038,030) (998,078) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 55,951,590 63,106,977 41,821,911 48,325,153 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 
 

ผูบ้ริหารเช่ือว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีไดบ้นัทึกไวเ้พียงพอแลว้และจะไม่มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือมากไปกว่าจ านวนหน้ี
สงสัยจะสูญท่ีไดบ้นัทึกแลว้ โดยค านึงจากลกัษณะของลูกหน้ีการคา้และจากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีของกลุ่มบริษทั ลูกหน้ี
เกินก าหนดช าระบางส่วนไดมี้รับเช็คธนาคารลงวนัท่ีล่วงหน้ามาเป็นหลกัประกนัเรียบร้อยแลว้ และการเรียกเก็บเงินตามเช็คลงวนัท่ี
ล่วงหนา้ดงักล่าวยงัเป็นไปตามปกติ    
 

9 สินค้าคงเหลือ  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคา้ส าเร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม 28,860,102 30,081,910 29,007,820 30,081,910 
 - ถงัแก๊สติดตั้งและชุดอุปกรณ์ 19,706,965 22,091,208 - - 
งานระหวา่งท า - การติดตั้งระบบแก๊ส 1,343,678 77,366 - - 
งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง 7,576,542 5,800,000 - - 
วตัถุดิบ 3,450,839 3,840,144 - - 
วสัดุส้ินเปลือง 1,618,818 1,478,070 - - 
รวม 62,556,944 63,368,698 29,007,820 30,081,910 
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (19,518,128) (858,396) - - 
       ค่าเผือ่สินคา้เคล่ือนไหวชา้ - (891,664) - - 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910 

 
งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 5,800,000 - - - 
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 185,477,532 26,888,150 - - 
ค่าใชจ่้ายงานก่อสร้างท่ีรับรู้ในระหวา่งปี (183,700,990) (21,088,150) - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 7,576,542 5,800,000 - - 
     
ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน และก าไร     
   (หกัรายการขาดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 274,613,920 26,466,010 - - 
เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาก่อสร้าง - 37,793,298 - - 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
9 สินค้าคงเหลือ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีตามสัญญาก่อสร้างไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไม่มีเงินค ้าประกนัผลงานคงคา้ง อย่างไรก็ตามบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัเพ่ือประกนัผลงาน
จ านวน 15.10 ลา้นบาท (ปี พ.ศ. 2557 : 15.10 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุขอ้ 27 

 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจ านวน  
1,076.45 ลา้นบาท และ 884.99 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2557 : 828.99 ลา้นบาท และ 791.86 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
 
กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อต่าง ๆ ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวน 19.52 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินคา้ส าเร็จรูปส าหรับอุปกรณ์
ติดตั้งแก๊ส (พ.ศ. 2557 : 1.75 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของกระทรวงพลังงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องส ารองแก๊สปิโตรเลียมไวท่ี้อัตรา 
ร้อยละ 1 ของปริมาณการคา้ในแต่ละงวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดส้ ารองแก๊สปิโตรเลียมไวจ้  านวน 8.56 ลา้นบาท 
ซ่ึงแสดงภายใต้สินค้าส าเร็จรูปประเภทแก๊สปิโตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  (พ.ศ. 2557 : จ านวน  
7.61 ลา้นบาท) 
 

10 ลูกหนี้การค้าท่ีถึงก าหนดช าระเกนิกว่าหน่ึงปี  
 
ลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 
 
บริษทัไดมี้การจดัประเภทลูกหน้ีการคา้จ านวน 4 รายซ่ึงบริษทัไดมี้การด าเนินคดีฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2555 ผลของคดีไดส้ิ้นสุดและ
ศาลแพ่งมีค าส่ังก าหนดให้ลูกหน้ีจ่ายช าระเงินต้นทั้งหมดให้แก่บริษัท โดยลูกหน้ีได้จ่ายช าระเงินให้แก่บริษัทเป็นเช็คธนาคาร 
ลงวนัท่ีล่วงหนา้และมีก าหนดช าระทุก ๆ ส้ินเดือนนบัจากวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นงวดแรกจนกระทัง่ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 เป็นงวดสุดทา้ย ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  - 1,760,246 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  - (328,230) 
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียน- สุทธิ  - 1,432,016 
 
โดยการรับช าระเงินยงัคงเป็นไปตามวนัท่ีท่ีลงในเช็ครับล่วงหนา้ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 
11. 1 บริษัทย่อย 

 
กลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ 
สถานท่ีหลักในการประกอบธุรกจิ/

ประเทศท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
บริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
กลุ่มบริษัท 
(ร้อยละ) 

     

บริษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 99.99 99.99 
บริษทั ราชพฤกษ ์วศิวกรรม จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊ส 99.99 99.99 
บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 99.99 99.99 
บริษทั นิวแมน กรีน จ ากดั ไทย ธุรกิจโฮลด้ิง 99.99 99.99 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั  
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 
11. 1 บริษัทย่อย 

 
กลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ 
สถานท่ีหลักในการประกอบธุรกจิ/

ประเทศท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
บริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
กลุ่มบริษัท 
(ร้อยละ) 

     

บริษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 99.99 99.99 
บริษทั ราชพฤกษ ์วศิวกรรม จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊ส 99.99 99.99 
บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 99.99 99.99 
บริษทั นิวแมน กรีน จ ากดั ไทย ธุรกิจโฮลด้ิง 99.99 99.99 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั  
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 
11. 1 บริษัทย่อย 

 
กลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ 
สถานท่ีหลักในการประกอบธุรกจิ/

ประเทศท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
บริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
กลุ่มบริษัท 
(ร้อยละ) 

     

บริษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 99.99 99.99 
บริษทั ราชพฤกษ ์วศิวกรรม จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊ส 99.99 99.99 
บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 99.99 99.99 
บริษทั นิวแมน กรีน จ ากดั ไทย ธุรกิจโฮลด้ิง 99.99 99.99 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั  
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 
11. 1 บริษัทย่อย 

 
กลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ 
สถานท่ีหลักในการประกอบธุรกจิ/

ประเทศท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
บริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
กลุ่มบริษัท 
(ร้อยละ) 

     

บริษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 99.99 99.99 
บริษทั ราชพฤกษ ์วศิวกรรม จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊ส 99.99 99.99 
บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 99.99 99.99 
บริษทั นิวแมน กรีน จ ากดั ไทย ธุรกิจโฮลด้ิง 99.99 99.99 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั  
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 
11. 1 บริษัทย่อย 

 
กลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ 
สถานท่ีหลักในการประกอบธุรกจิ/

ประเทศท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
บริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
กลุ่มบริษัท 
(ร้อยละ) 

     

บริษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 99.99 99.99 
บริษทั ราชพฤกษ ์วศิวกรรม จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊ส 99.99 99.99 
บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 99.99 99.99 
บริษทั นิวแมน กรีน จ ากดั ไทย ธุรกิจโฮลด้ิง 99.99 99.99 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั  
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 
11. 1 บริษัทย่อย 

 
กลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ 
สถานท่ีหลักในการประกอบธุรกจิ/

ประเทศท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ลกัษณะของธุรกจิ 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
บริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย
กลุ่มบริษัท 
(ร้อยละ) 

     

บริษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 99.99 99.99 
บริษทั ราชพฤกษ ์วศิวกรรม จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊ส 99.99 99.99 
บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 99.99 99.99 
บริษทั นิวแมน กรีน จ ากดั ไทย ธุรกิจโฮลด้ิง 99.99 99.99 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั  
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11. 1 บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนในบริษัทย่อย 
วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัให้จัดตั้ งและจดทะเบียนบริษัท  
นิวแมน กรีน จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในบริษทั บริษัทใหม่ดงักล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เวลล์ โคราช  
เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั 
 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนท่ีปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 167,244,543 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 167,244,543 - - - 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนมีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 1,234,543 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,234,543 - - - 
 
รายการข้างล่างน้ีแสดงรายช่ือบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีมีสาระส าคัญต่อกลุ่มบริษัทตามความเห็นของ
กรรมการ บริษัทร่วมดังกล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั้ งหมดเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถานท่ีหลกัในการประกอบธุรกิจ 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11. 1 บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนในบริษัทย่อย 
วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัให้จัดตั้ งและจดทะเบียนบริษัท  
นิวแมน กรีน จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในบริษทั บริษัทใหม่ดงักล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เวลล์ โคราช  
เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั 
 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนท่ีปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 167,244,543 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 167,244,543 - - - 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนมีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 1,234,543 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,234,543 - - - 
 
รายการข้างล่างน้ีแสดงรายช่ือบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีมีสาระส าคัญต่อกลุ่มบริษัทตามความเห็นของ
กรรมการ บริษัทร่วมดังกล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั้ งหมดเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถานท่ีหลกัในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11. 1 บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนในบริษัทย่อย 
วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัให้จัดตั้ งและจดทะเบียนบริษัท  
นิวแมน กรีน จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในบริษทั บริษัทใหม่ดงักล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เวลล์ โคราช  
เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั 
 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนท่ีปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 167,244,543 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 167,244,543 - - - 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนมีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 1,234,543 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,234,543 - - - 
 
รายการข้างล่างน้ีแสดงรายช่ือบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีมีสาระส าคัญต่อกลุ่มบริษัทตามความเห็นของ
กรรมการ บริษัทร่วมดังกล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั้ งหมดเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถานท่ีหลกัในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11. 1 บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
การลงทุนในบริษัทย่อย 
วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัให้จัดตั้ งและจดทะเบียนบริษัท  
นิวแมน กรีน จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในบริษทั บริษัทใหม่ดงักล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เวลล์ โคราช  
เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั 
 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนท่ีปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 167,244,543 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 167,244,543 - - - 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนมีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 1,234,543 - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,234,543 - - - 
 
รายการข้างล่างน้ีแสดงรายช่ือบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีมีสาระส าคัญต่อกลุ่มบริษัทตามความเห็นของ
กรรมการ บริษัทร่วมดังกล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั้ งหมดเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถานท่ีหลกัในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
 สถานทีป่ระกอบธุรกจิ/ สัดส่วนของ   พ.ศ. 2558 
 ประเทศทีจ่ดทะเบียน ส่วนได้เสีย ลกัษณะ  ตามราคาทุน ตามวธิีส่วนได้เสีย 

ช่ือ จัดตั้ง (ร้อยละ) ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า บาท บาท 
       

บริษทั ซี เอ แซด        
   (ประเทศไทย) จ ากดั (“CAZ”) ไทย 47.72 บริษทัร่วม วิธีส่วนไดเ้สีย 26,010,000 36,778,244 
       

บริษทั เวลลโ์คราช       
   เอน็เนอร์ยี จ ากดั (“WKE”) ไทย 45.00 บริษทัร่วม วิธีส่วนไดเ้สีย 140,000,000 130,466,299 
     166,010,000 167,244,543 

 
ไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
ซ้ือเงินลงทุนใน CAZ 
 
เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ  ากดั มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญั 
ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (“CAZ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 260,100 หุ้น 
โดยมีราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบียน โดยไดมี้การจ่ายซ้ือเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุรกิจท าให้กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจ 
ดา้นการรับเหมาก่อสร้างมากข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งให้บริษทัประเมินมูลค่าท่ีสินทรัพยอิ์สระภายนอกเพ่ือท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CAZ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวไดถู้กจดัท าและแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดงันั้นกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไป
กับมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาเป็นก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงรวมอยู่ในส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
บริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 
ส่วนต่างดงักล่าวเกิดจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ามากกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไป เน่ืองจาก CAZ มีความตอ้งการเงิน
สนบัสนุนทางธุรกิจระยะส้ันในขณะนั้น 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
 สถานทีป่ระกอบธุรกจิ/ สัดส่วนของ   พ.ศ. 2558 
 ประเทศทีจ่ดทะเบียน ส่วนได้เสีย ลกัษณะ  ตามราคาทุน ตามวธิีส่วนได้เสีย 

ช่ือ จัดตั้ง (ร้อยละ) ความสัมพนัธ์ วธีิการวดัมูลค่า บาท บาท 
       

บริษทั ซี เอ แซด        
   (ประเทศไทย) จ ากดั (“CAZ”) ไทย 47.72 บริษทัร่วม วิธีส่วนไดเ้สีย 26,010,000 36,778,244 
       

บริษทั เวลลโ์คราช       
   เอน็เนอร์ยี จ ากดั (“WKE”) ไทย 45.00 บริษทัร่วม วิธีส่วนไดเ้สีย 140,000,000 130,466,299 
     166,010,000 167,244,543 

 
ไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
ซ้ือเงินลงทุนใน CAZ 
 
เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ  ากดั มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญั 
ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (“CAZ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 260,100 หุ้น 
โดยมีราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบียน โดยไดมี้การจ่ายซ้ือเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุรกิจท าให้กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจ 
ดา้นการรับเหมาก่อสร้างมากข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งให้บริษทัประเมินมูลค่าท่ีสินทรัพยอิ์สระภายนอกเพ่ือท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CAZ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวไดถู้กจดัท าและแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดงันั้นกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไป
กับมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาเป็นก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงรวมอยู่ในส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน 
บริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 
ส่วนต่างดงักล่าวเกิดจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ามากกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไป เน่ืองจาก CAZ มีความตอ้งการเงิน
สนบัสนุนทางธุรกิจระยะส้ันในขณะนั้น 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
ซ้ือเงินลงทุนใน CAZ (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให ้CAZ และจ านวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาซ่ึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกิจ  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ล้านบาท 
  

ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  
เงินสด 26.0 
ส่ิงตอบแทนทั้งหมด 26.0 
   
มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.3 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 165.1 
อุปกรณ์ 23.4 
เงินประกนัและมดัจ า 30.8 
สินทรัพยอ่ื์น 24.8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100.3) 
เงินมดัจ า (35.1) 
รายไดรั้บล่วงหนา้ (41.0) 
เงินประกนัผลงาน (13.8) 
หน้ีสินอ่ืน (18.3) 
สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้สุทธิ 67.9 
  
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 47.7 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดสุ้ทธิตามสัดส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั 32.4 
(ก าไร)จากการลงทุนในบริษัทร่วมตามท่ีแสดงรวมไว้ในส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุน 
   ในบริษัทร่วมของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (6.4) 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ซ้ือเงินลงทุนใน WKE 
 

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทั 
นิวแมนกรีน จ ากดั (“NMG”) (บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั) เพื่อเขา้ท  าการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัเวลลโ์คราช เอน็เนอร์ย ี
จ  ากดั (“WKE”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 12.60 ลา้นหุ้น โดยมีราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน โดยไดมี้การจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวเม่ือวนัท่ี  
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุรกิจท าให้กลุ่มบริษทัคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจดา้นการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานชีวมวล 
 

กลุ่มบริษัทไดว้่าจา้งให้บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพยอิ์สระเพื่อท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคาร และ
เคร่ืองจกัรของ WKE รายงานลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือท าการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รายงานลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ดงันั้นกลุ่มบริษทัรับรู้
ส่วนต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาเป็นค่าความนิยมท่ีแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม 
 

ตารางต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให ้WKE และจ านวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาซ่ึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกิจ  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ล้านบาท 
ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
เงินสด 140.0 
ส่ิงตอบแทนทั้งหมด 140.0 
  

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.8 
สินคา้คงเหลือ 0.4 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20.2 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 739.5 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สัญญาซ้ือขายไฟ 81.3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (28.5) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื (583.2) 
หน้ีสินอ่ืน (2.3) 
สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้สุทธิ 229.2 
  

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 45 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดสุ้ทธิตามสัดส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั 103.1 
ค่าความนิยม 36.9 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ซ้ือเงินลงทุนใน WKE (ต่อ) 
 

ค่าความนิยมเกิดข้ึนจากข้อเท็จจริงท่ีว่ากลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในอนาคต ค่าความนิยมท่ีรับรู้ 
ไม่สามารถน าไปหกัเพ่ือประโยชน์ทางภาษีได ้
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินส าหรับ CAZ และ WKE ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 CAZ WKE รวม 
 บาท บาท บาท 
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวยีน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,267,243 998,599 5,265,842 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 83,530,541 6,119,274 89,649,815 
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 84,785,875 - 84,785,875 
สินคา้คงเหลือ   5,951,468 2,185,963   8,137,431 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,543,037 - 4,543,037 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 183,078,164 9,303,836            192,382,000 
    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 25,695,801 732,859,479 758,555,280 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,847,205 80,809,778 83,656,983 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 64,869,698 - 64,869,698 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 627,508 2,354,186 2,981,694 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 94,040,212 816,023,443 910,063,655 
รวมสินทรัพย์ 277,118,376 825,327,279 1,102,445,655 
    
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14,408,000 19,999,921 34,407,921 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 94,464,581 24,201,112 118,441,164 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
1,018,847 

 
235,146 

 
1,253,993 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
107,040,000 

 
107,040,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,198,630 118,482,052 150,905,211 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,259,601 - 45,259,601 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 187,349,659 269,958,231 457,307,890 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษทัร่วม 
 
ขอ้มูลทางการเงินส าหรับ CAZ และ WKE ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 CAZ WKE รวม 
 บาท บาท บาท 
    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,100,319 1,133,336 3,233,655 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 345,775,386 345,775,386 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 7,459,936 - 7,459,936 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,137,539 717,586 3,855,125 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 12,697,794 347,626,308 360,324,102 
รวมหนีสิ้น 200,047,453 617,584,539 817,631,992 
    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนท่ีจดทะเบียนและช าระแลว้ 54,500,000 280,000,000 334,500,000 
ก าไร(ขาดทุนสะสม) 22,570,923 (72,257,260) (49,686,337) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 77,070,923 207,742,740 284,813,663 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู่ถือหุ้น 277,118,376 825,327,279 1,102,445,655 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 CAZ WKE รวม 
 บาท บาท บาท 
    

รายได ้ 611,006,744 2,630,359 613,637,103 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (6,600,988) (7,312,028) (13,913,016) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  (3,513,301)              (6,982,466) (10,495,767)            
ก าไรหรือขาดทุนจากการ    
   ด าเนินงานต่อเน่ือง 11,277,359 (23,540,187) (12,262,828) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,089,157)            2,354,186 (265,029) 
ก าไรหลงัภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 9,188,202 (21,186,001) (11,997,799) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 9,188,202 (21,186,001) (11,997,799) 
เงนิปันผลรับจากบริษัทร่วม - - - 
 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจ านวนท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม
ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัร่วม  
 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 

 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป CAZ WKE รวม 
 บาท บาท บาท 
    

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558;  
   30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

67,882,720 228,928,741 296,811,461 

ก าไร(ขาดทุน)ในระหวา่งงวด 9,188,203 (21,186,001) (11,997,798) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 77,070,923 207,742,740 284,813,663 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  36,778,244 93,484,233 130,262,477 
   (ร้อยละ 47.72; ร้อยละ 45.00)    
ค่าความนิยม - 36,982,066 36,982,066 
มูลค่าตามบัญชี 36,778,244 130,466,299 167,244,543 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 อาคาร 
 บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  
ราคาทุน 6,912,319  
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,358,828) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,553,491 
  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,553,491 
ค่าเส่ือมราคา (345,616) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,207,875 
  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
ราคาทุน 6,912,319 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,704,444) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,207,875 
  

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557* 43,000,000 
  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,207,875 
ค่าเส่ือมราคา (345,616) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,862,259 
  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
ราคาทุน 6,912,319 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,050,060) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,862,259 
  

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558* 43,000,000 
  

 
* กลุ่มบริษัทได้ว่าจา้งให้บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพยอิ์สระภายนอกเพ่ือท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุนส าหรับอาคารท่ีให้เช่าแก่บุคคลภายนอกท่ีตั้งอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ มูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑร์ายได้
โดยใช้ข้อมูลสาธารณะท่ีเปิดเผยทั่วไปและข้อมูลธุรกิจของทรัพยสิ์นท่ีประเมินในการหาสมมติฐานด้านรายได้ค่าเช่าและ 
ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกับกิจการประเภทเดียวกันประกอบการประเมินค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องและใช้อัตราคิดลดร้อยละ 11  
ตามรายงานล่าสุดลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  มูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม  
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 4.86 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 5.21 ลา้นบาท) ไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกัน 
เงินกูย้มืจากธนาคาร (หมายเหตุขอ้ 15) 
 
จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
  งบการเงินรวม 
   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า   5,327,992 5,381,311 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิด 
รายไดค่้าเช่าส าหรับงวด 

   
 

2,070,709 

 
 

1,827,831 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงินรวม 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557        
ราคาทุน 77,150,182 39,048,872 36,489,553 20,571,584 130,432,982 26,748,044 330,441,217 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (6,252,372) (3,980,849) (14,107,510) (90,116,525) - (114,457,256) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,000 - - 3,540,632 25,234 3,193,759 6,770,625 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (15,853) (18,901) (17,768) (52,522) 
ค่าเส่ือมราคา - (1,952,450) (1,910,068) (2,572,361) (7,888,548) - (14,323,427) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - 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 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (8,204,822) (5,890,917) (16,295,640) (97,022,698) - (127,414,077) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637 

 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงินรวม 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557        
ราคาทุน 77,150,182 39,048,872 36,489,553 20,571,584 130,432,982 26,748,044 330,441,217 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (6,252,372) (3,980,849) (14,107,510) (90,116,525) - (114,457,256) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,000 - - 3,540,632 25,234 3,193,759 6,770,625 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (15,853) (18,901) (17,768) (52,522) 
ค่าเส่ือมราคา - (1,952,450) (1,910,068) (2,572,361) (7,888,548) - (14,323,427) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - 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 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (8,204,822) (5,890,917) (16,295,640) (97,022,698) - (127,414,077) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637 

 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงินรวม 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557        
ราคาทุน 77,150,182 39,048,872 36,489,553 20,571,584 130,432,982 26,748,044 330,441,217 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (6,252,372) (3,980,849) (14,107,510) (90,116,525) - (114,457,256) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,000 - - 3,540,632 25,234 3,193,759 6,770,625 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (15,853) (18,901) (17,768) (52,522) 
ค่าเส่ือมราคา - (1,952,450) (1,910,068) (2,572,361) (7,888,548) - (14,323,427) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - 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 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (8,204,822) (5,890,917) (16,295,640) (97,022,698) - (127,414,077) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637 

 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637 
ซ้ือสินทรัพย ์ 13,000 105,207 - 2,778,737 5,690,000 1,719,878 10,306,822 
โอน 606,612 7,489,697 20,918,785 891,552 - (29,906,646) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (60,886) (55,167) - (116,053) 
ค่าเส่ือมราคา - (2,333,427) (2,956,007) (2,884,926) (7,250,807) - (15,425,167) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 77,780,794 46,643,776 57,408,338 27,090,151 133,424,750 1,737,267 344,085,076 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (10,538,249) (8,846,924) (18,949,182) (102,606,482) - (140,940,837) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239 

 
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637 
ซ้ือสินทรัพย ์ 13,000 105,207 - 2,778,737 5,690,000 1,719,878 10,306,822 
โอน 606,612 7,489,697 20,918,785 891,552 - (29,906,646) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (60,886) (55,167) - (116,053) 
ค่าเส่ือมราคา - (2,333,427) (2,956,007) (2,884,926) (7,250,807) - (15,425,167) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 77,780,794 46,643,776 57,408,338 27,090,151 133,424,750 1,737,267 344,085,076 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (10,538,249) (8,846,924) (18,949,182) (102,606,482) - (140,940,837) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557        
ราคาทุน 25,700,182 12,210,383 27,569,177 2,762,503 8,782,000 28,695,997 105,720,242 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,091,743) (3,045,183) (829,853) (5,480,682) - (10,447,461) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781 
        
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,000 - - 156,165 - 4,471,167 4,638,332 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - - 
ค่าเส่ือมราคา - (610,526) (1,464,049) (528,390) (1,756,399) - (4,359,364) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - 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 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,702,269) (4,509,232) (1,358,244) (7,237,081) - (14,806,826) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749 
ซ้ือสินทรัพย ์ 13,000 - - 204,329 5,690,000 5,592 5,912,921 
โอน 606,612 7,782,507 23,892,085 891,552 - (33,172,756) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (3,451) - - (3,451) 
ค่าเส่ือมราคา - (999,635) (2,658,653) (640,306) (1,939,399) - (6,237,993) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 26,330,794 19,992,890 51,461,262 4,008,087 14,472,000 - 116,265,033 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2,701,904) (7,167,885) (1,995,538) (9,176,480) - (21,041,807) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226 

 
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749 
ซ้ือสินทรัพย ์ 13,000 - - 204,329 5,690,000 5,592 5,912,921 
โอน 606,612 7,782,507 23,892,085 891,552 - (33,172,756) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (3,451) - - (3,451) 
ค่าเส่ือมราคา - (999,635) (2,658,653) (640,306) (1,939,399) - (6,237,993) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 26,330,794 19,992,890 51,461,262 4,008,087 14,472,000 - 116,265,033 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2,701,904) (7,167,885) (1,995,538) (9,176,480) - (21,041,807) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226 

 
 
 
 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557        
ราคาทุน 25,700,182 12,210,383 27,569,177 2,762,503 8,782,000 28,695,997 105,720,242 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,091,743) (3,045,183) (829,853) (5,480,682) - (10,447,461) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781 
        
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,000 - - 156,165 - 4,471,167 4,638,332 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - - 
ค่าเส่ือมราคา - (610,526) (1,464,049) (528,390) (1,756,399) - (4,359,364) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - 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 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,702,269) (4,509,232) (1,358,244) (7,237,081) - (14,806,826) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ที่ดนิและ 

ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 
ถังบรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และอุปกรณ์ 
ส านักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557        
ราคาทุน 25,700,182 12,210,383 27,569,177 2,762,503 8,782,000 28,695,997 105,720,242 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,091,743) (3,045,183) (829,853) (5,480,682) - (10,447,461) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781 
        
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781 
ซ้ือสินทรัพย ์ 11,000 - - 156,165 - 4,471,167 4,638,332 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - - 
ค่าเส่ือมราคา - (610,526) (1,464,049) (528,390) (1,756,399) - (4,359,364) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - 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 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,702,269) (4,509,232) (1,358,244) (7,237,081) - (14,806,826) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749 
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13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีมูลค่า 
ตามบญัชีสุทธิ 47.49 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 48.84 ลา้นบาท) ไปค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสตรี์ซีท 
วงเงินหนังสือค ้าประกนั วงเงินสินเช่ือประเภทสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัใหก้บักลุ่มบริษทั และมีการค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั (หมายเหตุขอ้ 15)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดน้ ารถบรรทุกและยานพาหนะส าหรับขนส่ง
แก๊สซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 9.80 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 11.73 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีกูย้ืมมาจากสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงในปี พ.ศ. 2555 ของบริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั 
 
ราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรท่ีหักค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้และยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในงบการเงินรวม 
มีประมาณ 84.74 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 70.89 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษทัมีประมาณ 7.04 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี)  
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  รายการการซ้ือในตารางขา้งตน้ไดร้วมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า
จ านวน 5.69 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี) 
 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ คือ ยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาทุนของสินทรัพยต์าม     
   สัญญาเช่าการเงิน 5,690,000 - 5,690,000 - 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (576,794) - (576,794) - 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,113,206 - 5,113,206 - 

 



116
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์   
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557   
ราคาทุน 713,070 404,990 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (138,760) (73,364) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 574,310 331,626 
   
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 574,310 331,626 
ซ้ือสินทรัพย ์ 673,441 68,500 
ค่าตดัจ าหน่าย  (264,292) (141,746) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 983,459 258,380 
   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
ราคาทุน 1,386,512 473,490 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (403,053) (215,110) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 983,459 258,380 
   
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 983,459 258,380 
ซ้ือสินทรัพย ์ 146,531 103,931 
ค่าตดัจ าหน่าย  (411,544) (179,899) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 718,446 182,412 
   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาทุน 1,533,043 577,421 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (814,597) (395,009) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 718,446 182,412 
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15 เงินกู้ยืม  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 

     

รายการหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 61,500 - - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะส้ันจากสถาบนั 
   ทางการเงิน 214,167,306 - 214,167,306 - 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน     
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 788,015 - 788,015 - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี 6,000,000 6,541,417 6,000,000 6,000,000 
เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 221,016,821 6,541,417 220,955,321 6,000,000 
     
รายการไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 28,100,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,113,092 - 3,113,092 - 
เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 31,213,092 34,100,000 6,613,092 9,500,000 
เงินกู้ยืมรวม 252,229,913 40,641,417 227,568,413 15,500,000 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

- เงินเบิกเกินบญัชี ร้อยละ 2.88 - ร้อยละ 7.88  - - - 
- เงินกูย้มืจากธนาคาร ร้อยละ 2.94 - ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 2.94 - ร้อยละ 7.42 ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.00 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว ร้อยละ 5.45 - ร้อยละ 5.45 - 

 
15.1  เงินเบิกเกนิบัญชี 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัรวม 60 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2557 : จ านวน 50 ลา้นบาท) ซ่ึงวงเงินดงักล่าวไดร้ับการค ้าประกนัโดยที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย 
แห่งหน่ึง (หมายเหตุขอ้ 13) และค ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 12 เดือน แห่งหน่ึงของบริษทัย่อย 
(หมายเหตุขอ้ 7) และค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั  
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
15.2  ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีตั๋วสัญญาใช้เงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินท่ีไม่มีหลักประกันจ านวน  
214.17 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และครบก าหนดจ่ายช าระคืนภายในไตรมาสหนา้ เงินกูย้มืน้ี 
มีวตัถุประสงคใ์นการขยายธุรกิจและใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 
 

15.3  เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาว(รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี)จากสถาบนัการเงิน
ในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้ปี 40,641,417 47,184,566 15,500,000 21,500,000 
กูย้มืเพ่ิม - - - - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (6,541,417) (6,543,149) (6,000,000) (6,000,000) 
ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายปี 34,100,000 40,641,417 9,500,000 15,500,000 
 
บริษัท 
 
วนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดท้  าสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจ านวน 30 ลา้นบาท 
โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้งวดละ 500,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และ 
ค ้าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 12 และข้อ 13) และค ้ าประกันโดย
กรรมการบริษทั 
 
บริษัทย่อย 
 
วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั ไดท้  าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
เป็นจ านวน 24.60 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระคืน ภายใน 60 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และค ้าประกนั
โดยยานพาหนะส าหรับขนส่งแก๊ส (หมายเหตุขอ้ 13) 
 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากัด ได้ท  าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศ 
แห่งหน่ึง เป็นจ านวน 2.50 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระคืน งวดละ 50,000 บาท รวมทั้ งหมด 60 งวด เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี และค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั และ
ค ้าประกนัโดยกรรมการบริษทั (หมายเหตุขอ้ 13) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
15.3  เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 34,100,000 40,100,000 9,500,000 15,500,000 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั - 541,417 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 34,100,000 40,641,417 9,500,000 15,500,000 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวมีดงัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงินรวม 
 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 34,100,000 40,641,417 31,344,597 35,439,214 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 9,500,000 15,500,000 8,998,857 14,175,925 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั  
 
มูลค่ายุติธรรมค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีอตัราร้อยละ 6.58 ถึง 7.23 (พ.ศ. 2557 : 
อตัราร้อยละ 6.81 ถึงร้อยละ 7.38) ซ่ึงอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
15.3  เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 
ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาวมีดงัต่อไปน้ี  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี  6,000,000 6,541,417 6,000,000 6,000,000 
ครบก าหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 28,100,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 34,100,000 40,641,417 9,500,000 15,500,000 

  
15.4 สัญญาเช่าทางการเงิน   

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสัญญาเช่าส าหรับยานพาหนะเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ สัญญาเช่าทางการเงินดงักล่าว 
มียอดคงเหลือดงัน้ี   
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 977,100  - 977,100  - 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,419,850 - 3,419,850 - 
 4,396,950 - 4,396,950 - 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     
           สัญญาเช่าทางการเงิน (495,843) - (495,843) - 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,901,107 - 3,901,107 - 
     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน     
- ส่วนท่ีหมุนเวยีน 788,015 - 788,015 - 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 3,113,092 - 3,113,092 - 
 3,901,107 - 3,901,107 - 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
15.4 สัญญาเช่าทางการเงิน (ต่อ)  
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดของวนัครบก าหนดช าระเงิน ดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 788,015 - 788,015 - 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,113,092 - 3,113,092 - 
 3,901,107 - 3,901,107 - 

 
16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  
 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 
บาท บาท บาท บาท 

 
        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
    

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
         ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 4,295,384 906,203 207,606 436,015 
     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
         ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 1,154,459 202,376 173,132 47,822 
     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
 

 
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
         ท่ีจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน 107,294 32,237 152,865 - 
     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
         ท่ีจะจ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน 346,092 508,233 478,716 - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,996,457 568,109 (250,843) 483,837 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวทั้ งจ  านวนตามวิธีหน้ีสินโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ส าหรับปี พ.ศ. 2556  
เป็นตน้ไป ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางแสดงความเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีขา้งล่างแสดงตามลกัษณะของรายการผลแตกต่างชัว่คราวแต่ละประเภท 
ซ่ึงอาจไม่สามารถกระทบกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงินได ้เน่ืองจากยอดท่ีแสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงดว้ยยอดสุทธิของแต่ละบริษทั 
 
 งบการเงินรวม 
   ภาษีเพิม่/(ลด)  

  
รายได้(ค่าใช้จ่าย)  ในก าไรขาดทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2558 

 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  

 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและสินคา้คงเหลือ 654,548 3,484,839 - 4,139,387 

ประมาณการหน้ีสิน  25,776 (22,654) - 3,122 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  146,011 47,577 140,625 334,213 
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  282,244 (282,244) - - 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย - 973,121 - 973,121 

 
1,108,579 4,200,639 140,625 5,449,843 

   
  

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
  

  
ค่าเส่ือมราคา  540,470 (540,470) - - 
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  - 453,386 - 453,386 

 
540,470 (87,084) - 453,386 

  
   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ  568,109 4,287,723 140,625 4,996,457 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   ภาษีเพิม่/(ลด)  

 
  รายได้(ค่าใช้จ่าย)  ในก าไรขาดทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในก าไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2558 

 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
  

 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและสินคา้คงเหลือ 265,262 (57,656) - 207,606 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  78,936 9,190 85,006 173,132 
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน  139,639 (139,639) - - 

 483,837 (188,105) 85,006 380,738 
     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - 631,581 - 631,581 
     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 483,837 (819,686) 85,006 (250,843) 
 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี   
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  6,004,778 991,331 - 483,837 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (1,008,321) (423,222) (250,843) - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ  4,996,457 568,109 (250,843) 483,837 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักลบกนัก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีเดียวกนั ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และยอดรวมของสินทรัพย์
และหน้ีสินในแต่ละบริษทั 
 



124

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ความเคล่ือนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 

     

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปี  568,109 714,032 483,837 872,688 
เพ่ิม/(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน      
   (หมายเหตุขอ้ 24) 4,287,723 (145,923) (819,686) (388,851) 
ภาษีเพ่ิม/(ลด)ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 140,625 - 85,006 - 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัปลายปี  4,996,457 568,109 (250,843) 483,837 

 
17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้  72,167,363 65,376,532 55,832,943 58,853,788 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 26)  - - 3,013,570 2,684,430 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 26) - - 77,643 43,603 
เจา้หน้ีอ่ืน 3,033,252 3,147,009 2,499,941 1,383,215 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 119,375 37,830,978 - - 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร      
   - ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย 1,031,448 3,197,205 330,764 2,239,651 
เงินน าส่งกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งจ่าย1 - 43,303,119 - 43,303,119 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,333,477 4,741,121 3,817,168 1,903,203 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 84,684,915 157,595,964 65,572,029 110,411,009 
 
1  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานไดก้ าหนดให้ผูค้า้แก๊สตามมาตรา 7 ตอ้งน าเงินส่งเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ตามอตัราท่ีก าหนด ซ่ึงอตัราการน าส่งเงินดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปตามช่องทางการจ าหน่ายโดยกลุ่มบริษทัไดข้ายแก๊สให้แก่ลูกคา้
สถานีบริการแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม และโรงบรรจุแก๊สส าหรับการอุปโภคในครัวเรือน เงินน าส่งเข้ากองทุนดังกล่าว 
จะเรียกเก็บจากลูกคา้โดยรวมอยูใ่นราคาขายและมีก าหนดส่งให้กบักองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงภายใน 60 วนั นับถดัจากวนัส้ินเดือน 
ท่ีจ  าหน่าย โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานไดป้รับโครงสร้างราคาหนา้โรงคลงั และยกเลิกเงินส่งเขา้กองทุนฯ ส าหรับ
การจ าหน่ายท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ (ตามกฎหมายแรงงานไทย)   
หน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน   
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,671,066 865,660 
   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน   
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 142,316 45,951 
   
การวดัมูลค่าใหม่ส าหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 703,123 425,030 
   
หน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย :   
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 1,671,066 865,660 
หน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 1,671,066 865,660 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์มีดงัต่อไปน้ี : 
 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
ยอดยกมาตน้ปี 825,627 394,679 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 113,203 25,890 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 29,113 20,061 
 967,943 440,630 
การวดัมูลค่าใหม่   
   ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 703,123 425,030 
ยอดคงเหลือส้ินปี 1,671,066 865,660 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 พ.ศ. 2558 
  

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.83 ถึง 2.56 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
 งบการเงินรวม 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 
การเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 
การเพิม่ขึน้ของ 

ข้อสมมติ 
การลดลงของ 

ข้อสมมติ 
 บาท บาท บาท 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 1.79 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.85 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 0.5  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.79 ลดลง ร้อยละ 1.75 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 
การเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 
การเพิม่ขึน้ของ 

ข้อสมมติ 
การลดลงของ 

ข้อสมมติ 
 บาท บาท บาท 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 2.29 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.36 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 0.5  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.29 ลดลง ร้อยละ 2.24 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบั มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานในการค านวณหน้ีสินบ าเหน็จบ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด: 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 
บาท บาท บาท บาท บาท 

      

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 558,363 144,155 1,392,540 947,196 3,042,254 
 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 
บาท บาท บาท บาท บาท 

      
ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 1,188,031 659,507 1,847,538 

      
 
19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและช าระแล้ว ส่วนเกนิทุน  
 จ านวนหุ้น หุ้นสามัญ จ านวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 
 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท บาท 
       

ราคาตามบญัชีตน้งวด       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญั       
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 400,000,000 - - - - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด       
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 1,200,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230 
       
ราคาตามบญัชีตน้งวด       
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 15,000,000 150,000,000 15,000,000 150,000,000 5,360,000 155,360,000 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญั 285,000,000 - 285,000,000 - - - 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 101,283,230 151,283,230 
ราคาตามบญัชีปลายงวด       
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) 

 
วนัที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจ านวน 100,000,000 หุ้น โดยการ
ขายหุน้ใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 1.60 บาท (ทุน 0.50 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.10 บาท) เป็นจ านวนเงินรวม 160 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และหุน้ของบริษทัเร่ิมการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจ านวน 8.72 ลา้นบาท 
แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุน้ 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากจ านวน 150 ลา้นบาท เป็นจ านวน 200 ลา้นบาท และอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัจากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือรับรองการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัดงักล่าว
ส่งผลใหบ้ริษทัมีหุน้สามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 400 ลา้นหุน้ 
 
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก
จ านวน 400 ลา้นหุ้น เป็นจ านวน 1,200 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 
400 ลา้นหุ้นและรองรับการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (TAKUNI-W) จ านวนไม่เกิน 400 ลา้นหุ้น 
โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 และรับช าระเงินเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุน้สามญัในวนัที่ 13 มกราคม 2559 
 

20 ส ารองตามกฎหมาย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2,900,000 - 2,900,000 - 
จดัสรรระหวา่งปี 1,420,000 2,900,000 1,420,000 2,900,000 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 4,320,000 2,900,000 4,320,000 2,900,000 
 
ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังจาก 
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 



129

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
21 เงินปันผลจ่าย 

 
บริษัทใหญ่ 
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลเป็น 2 งวด งวดแรก เงินปันผลจ่ายจาก
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดวนัท่ี  1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 จ  านวน 6 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเงินปันผลงวดท่ีสองจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดวนัท่ี 1 เมษายน ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จ  านวน 24 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้บริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับ
งวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 1.73 บาท ส าหรับจ านวนหุ้น 15 ลา้นหุน้ รวมทั้งหมด
เป็นเงิน 25.95 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 
บริษัทย่อย 
 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นของบริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากัด ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 3.34 บาท 
ส าหรับหุ้นจ านวน 1.5 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 5.01 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
9 เมษายน พ.ศ. 2558   
 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2558 เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู ้ถือหุ้นของบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด  
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 
28.00 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 200,000 หุ้น รวมทั้ งหมดเป็นเงิน 5.6 ล้านบาท บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับ 
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุ้นของบริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากัด ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุ้นละ 4.15 บาท 
ส าหรับหุ้นจ านวน 1.5 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 6.23 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
19 และวนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557   
 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวันท่ี  19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผู ้ถือหุ้นของบริษัท  ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ ากัด  
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุ้นละ 
58.90 บาท ส าหรับหุน้จ านวน 200,000 หุน้ รวมทั้งหมดเป็นเงิน 11.78 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อ
หุน้ในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
22 รายได้อ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
รายไดจ้ากการให้เช่า 6,120,000 6,285,000 6,120,000 6,285,000 
รายไดด้อกเบ้ีย 4,689,391 1,386,994 5,242,101 1,810,880 
รายไดเ้งินปันผล - - 10,609,937 18,004,874 
อ่ืน ๆ 993,356 1,406,749 10,612,261 9,103,432 
 11,802,747 9,078,743 32,584,299 35,204,186 

 
23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ตน้ทุนขายค่าแก๊ส 884,989,208 791,861,566 884,989,208 791,861,566 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย     
   (หมายเหตุขอ้ 12, ขอ้ 13 และขอ้ 14) 16,182,327 14,933,335 6,417,892 4,501,110 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 63,119,919 54,751,609 23,371,150 19,439,322 
ค่าใชจ่้ายเงินส่งเขา้กองทุนเช้ือเพลิง (หมายเหตุขอ้ 17) 24,023,980 201,412,094 24,023,980 201,412,094 
ค่าขนส่งแก๊ส 6,275,473 - 36,260,323 43,409,335 
ค่าบริการผา่นคลงั 15,802,296 12,104,082 15,802,296 12,104,082 
 

24 ภาษีเงินได้  

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 
บาท บาท บาท บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
    ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 19,758,767 6,813,001 4,968,429 3,228,430 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

 
    ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุขอ้ 16) (4,287,723) 145,923 819,686 388,851 

ภาษีเงินได ้ 15,471,044 6,958,924 5,788,115 3,617,281 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
24 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ผลต่างระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีท่ีค  านวณจากก าไรทางบญัชี และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงไวด้งัน้ี 
 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 
บาท บาท บาท บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
    ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 80,852,858 34,137,018 34,404,203 35,276,457 

 
 

 
 

 ภาษีเงินไดอ้ตัราร้อยละ 20 16,170,572 6,827,404 6,880,840 7,055,291 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ (699,528) - (2,121,987) (3,600,975) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีเงินได ้ - 131,520 1,029,262 162,965 

ภาษีเงินได ้ 15,471,044 6,958,924 5,788,115 3,617,281 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 16  
 

25 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หมายเหตุ 19) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 65,381,814 27,178,094 28,616,088 31,659,176 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้     
    (จ  านวนหุน้) 400,000,000 338,356,164 400,000,000 338,356,164 
     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.16 0.08 0.07 0.09 
 
วนัที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 
(หมายเหตุขอ้ 19)  
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
26 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ ผูถื้อหุ้นในกลุ่มบุคคลธรรมดาจ านวน 4 คน จากครอบครัวตรีวีรานุวฒัน์ 
ซ่ึงถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60 ของหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั 
 
นโยบายการก าหนดราคาของรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญั 
- รายไดข้ายแก๊สเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
- ค่าขนส่งสินคา้เป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
- ราคาซ้ือถงัแก๊สเป็นราคาท่ีก าหนดโดยหลกัเกณฑต์น้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาท่ีมีการก าหนดราคาท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
- ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายเป็นอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูย้มืระหวา่งกนั 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) ยอดค้างช าระที่เกดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหนี้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 1,195,200 947,170 
   บริษทัร่วม 400,000   - 400,000 - 
 400,000 - 1,595,200 947,170 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 2,220,123 869,178 
   บริษทัร่วม 911,623 - 797,651 - 
 911,623 - 3,017,774 869,178 
     
เจ้าหนี้การค้า     
   บริษทัยอ่ย - - 3,013,570 2,684,430 
     
เจ้าหนี้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 77,643 43,603 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
26 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 
 

1) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้ปี - - 30,000,000 25,000,000 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิม  - - 43,880,000 15,000,000 
รับคืนเงินกูย้มื - - (20,010,000) (10,000,000) 
ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายปี - - 53,870,000 30,000,000 
 
บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะส้ันท่ีไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทัยอ่ยโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมี
ก าหนดการช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

2) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทร่วม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้ปี - - - - 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิม  114,748,425 - 89,548,325 - 
รับคืนเงินกูย้มื (30,300,000) - (20,000,000) - 
ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายปี 84,448,425 - 69,548,325 - 
 
บริษทัใหเ้งินกูย้มืระยะส้ันท่ีไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทัร่วมโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยมี
ก าหนดการช าระคืนเม่ือทวงถาม 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
26 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ค) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
     

รายได้อ่ืน ๆ     
   บริษทัยอ่ย - - 9,944,776 8,510,047 
     

รายได้เงินปันผล (รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น)     
   บริษทัยอ่ย - - 10,609,937 18,004,874 
     

ดอกเบีย้รับ (รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น)     
   บริษทัยอ่ย - - 1,416,699 766,027 
   บริษทัร่วม 3,027,215 - 2,493,459 - 
 3,027,215 - 3,910,158 766,027 
 

ง) การซ้ือสินค้าและรับบริการ และดอกเบีย้จ่าย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
     

ซ้ือสินค้าและบริการ     
   บริษทัยอ่ย - - 506,455 279,232 
     

ค่าเช่า - ส านักงาน     
   บริษทัยอ่ย - - 504,000 423,667 
     

ค่าขนส่ง     
   บริษทัยอ่ย - - 29,984,850 38,063,901 
     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 187,873 133,329 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
26 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีส าคัญ 

 
ผูบ้ริหารส าคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดบับริหารหรือไม่) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือค้างจ่าย
ส าหรับผูบ้ริหารส าคญั มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 8,885,210 7,713,673 8,885,210 7,713,673 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 469,422 38,930 469,422 38,930 
 9,354,632 7,752,603 9,354,632 7,752,603 

 
27 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า  

 
ก) หนงัสือค ้าประกนั 

 
บริษทัได้มีการขอให้ธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันให้กับกลุ่มบริษัทส าหรับการซ้ือแก๊สปิโตรเลียมให้กับผูข้ายสินคา้และ 
กบัหน่วยงานราชการในการขอใชไ้ฟฟ้าและบริษทัร่วมส าหรับการซ้ือสินคา้และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือค ้าประกนั     
     บริษทัและบริษทัยอ่ย 91,956,704 84,842,359 71,934,484 64,934,484 
     บริษทัร่วม 138,307,735 - - - 
 230,264,439 84,842,359 71,934,484 64,934,484 
 
กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสือค ้ าประกัน วงเงินสินเช่ือ
ประเภทสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกู้ยืม วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทัย่อย 
เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย และมีกรรมการร่วมค ้าประกนั (หมายเหตุขอ้ 7 และขอ้ 13) 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
27 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดส้ าหรับสัญญาเช่าท่ีดิน และอาคารระยะยาว 

ท่ีใช้ส าหรับการจดัตั้งส านักงานและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน และสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับท่ีตั้งคลงัแก๊สท่ีจงัหวดัพิจิตร 
ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 613,784 1,264,984 948,884 914,084 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี 1,865,938 1,624,438 2,165,938 2,585,938 
มากกวา่ 5 ปี 5,424,162 5,818,646 5,424,162 5,818,646 
รวม 7,903,884 8,708,068 8,538,984 9,318,668 
 

28 เหตุการณ์ภายหลงัวันที่ในรายงานทางการเงิน 
 
28.1 การจ่ายเงินปันผล 
 

บริษัทใหญ่ 
 
ก) เม่ือวนัท่ี  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.033 บาท ส าหรับจ านวนหุ้น 800,000,000 หุ้น 
รวมทั้งหมดเป็นเงิน 26,156,000 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 
บริษัทย่อย 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั ราชพฤกษ ์วิศวกรรม จ ากดั อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 32.00  บาท ส าหรับจ านวนหุน้ 200,000 หุ้น 
รวมทั้งหมดเป็นเงิน 6,400,000 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ ากดั อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ2.00 บาท ส าหรับจ านวนหุ้น 
1,500,000 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นเงิน 3,000,000 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีก าหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 

 
ค) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมกรรมการบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ ากดั อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ1.2 บาท ส าหรับจ านวนหุ้น 
10,000,000 หุน้ รวมทั้งหมดเป็นเงิน 12,000,000 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีก าหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

 
28 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

 
28.2 การรับช าระหุ้นเพิม่ทุน 

 
วนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ  านวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท อตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีราคา 1 บาท  
จ านวน 400,000,000 หุน้ โดยบริษทัไดรั้บช าระเงินเพ่ิมทุนจ านวน 400,000,000 บาท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีช าระแลว้กบั
กระทรวงพาณิชยใ์นวนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

28.3 การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
วนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(TAKUNI-W) มีอายุ 5 ปี ซ่ึงมี จ  านวนรวมไม่เกิน 400,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนตาม ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมหรือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และก าหนดราคาการ 
ใชสิ้ทธิเท่ากบั 2 บาทต่อหุ้น สิทธิดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยวนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 
30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 





บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เปนหนึ่งในผูนำธุรกิจพลังงาน

มุงเนนคุณภาพและความปลอดภัย

เปนหนึ่งในผูนำธุรกิจพลังงาน

มุงเนนคุณภาพและความปลอดภัย




