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วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย

พันธกิจ
1.
2.
		
3.

ขยายการด�ำเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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สาส์นจากประธานกรรมการ
ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจไทย
เผชิญกับความผันผวนหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน�้ำมัน
ทีป่ รับตัวลดลงอย่างมาก อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาททีอ่ อ่ นตัวลง ก�ำลังซือ้
ที่ลดลงและหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องใช้
ความสามารถอย่างสูงในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ดีขึ้น
ส�ำหรับธุรกิจจ�ำหน่ายและจัดส่งก๊าซ และธุรกิจติดตั้งแก๊ส
ในรถยนต์ได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ จากราคานำ�้ มันทีล่ ดลงอย่างรุนแรง
ท�ำให้ปริมาณขายก๊าซ LPG ลดลงจากปีที่แล้ว 11.93% และรายได้
จากการติดตั้งลดลง 56.67% คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
ปัจจัยลบต่างๆ เป็นอย่างดี จึงได้ด�ำเนินการติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ สัง่ การให้ผบู้ ริหารด�ำเนินการหามาตรการต่างๆ
เพื่ อ ลดผลกระทบดั ง กล่ า ว หาช่ อ งทางเพิ่ ม รายรั บ จากธุ ร กิ จ อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นลงด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้เติบโต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้ด�ำเนินการติดตาม
นโยบายและก�ำกับดูแลด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ในนามคณะกรรมการของบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจ และ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ตลอดมา รวมถึงผูบ้ ริหาร พนักงาน
ส�ำหรับความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานอย่างเต็มก�ำลัง คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทุกท่านจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการน�ำพาบริษัทฯ
ให้ผ่านพ้นอุปสรรค เพื่อให้ก้าวต่อไปด้วยความยั่งยืน

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ประธานกรรมการ
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สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถท�ำก�ำไรได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 65.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% ก�ำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มา
จากธุรกิจก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้ขยายงานหลังจากจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เมือ่ ปลายปี 2557 อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบ
อย่ า งรุ น แรงจากความผั ว ผวนของราคาน�้ ำ มั น ท�ำให้ ร ายได้ ร วม
ของบริษัทฯ ไม่ได้เติบโตตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มีรายได้
1,352.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 57 เพียงร้อยละ 12.34

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ผันผวนของราคาน�้ำมัน ท�ำให้ปริมาณขายก๊าซของบริษัทฯ ลดลง
จากเดิม 55,385 ตัน เหลือ 48,775 ตันในปี 2558 บริษัทฯ ชะลอ
การลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งหมด
เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าการบริโภคก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่ง
จะลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ
อื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซ

ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 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
ประเทศเพื่อนบ้าน และขยายธุรกิจโดยการขนส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้ง
ทางบกและทางน�้ำ

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ
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ธุรกิจก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และโดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัทฯ ได้รับรู้รายได้งานก่อสร้างในปี 2558 เป็นจ�ำนวน 248.15 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส
1 ของปี 2559 ท�ำให้รายได้รวมและก�ำไรสุทธิรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัท ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่บริษัทได้เข้าไปร่วมทุนในเดือนมีนาคม ปี 2558 โดยมีสัดส่วนถือหุ้นทั้งหมด 47%
ในส่วนธุรกิจติดตั้งก๊าซรถยนต์ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในกลุ่มบริษัทจากนโยบายการลอยตัวราคา LPG และ NGV ของภาครัฐ
รวมถึงราคานำ�้ มันตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณลูกค้าทีม่ าติดตัง้ ก๊าซรถยนต์ลดลงอย่างมาก คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนือ่ งจนกว่า
ราคาน�้ำมันตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 17.16 ล้านบาท

ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม โดย บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด

แม้กลุ่มลุกค้าหลักของบริษัทฯ จะอยู่ในธุรกิจน�้ำมันและก๊าซ ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน�้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างหนัก แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากกลุ่มลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับ เช่น ให้ทดสอบต่ออายุประจ�ำปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ทดสอบครบวาระทุก 5 ปี
เป็นต้น บริษัทฯ จึงยังคงสามารถรักษาผลประกอบการของทั้งปีได้อย่างน่าพอใจ โดยมีก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 7.46 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.89 จากปี 2557 ที่มีก�ำไรสุทธิ 6.12 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดย บริษัท นิวแมน กรีน จ�ำกัด

เนื่องจากสถานการณ์ราคาน�้ำมันที่ลดลงอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา ท�ำให้ธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก ท�ำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มธุรกิจใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท นิวแมน กรีน จ�ำกัด เพื่อลงทุนใน
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า โดยในปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วน 45% ในบริษัท เวลส์ โคราช เอ็นเนอร์ยี
จ�ำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก�ำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์
ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ ผมขอยืนยันว่า
จะบริหารงานอย่างโปร่งใส และเต็มศักยภาพ ขอให้ทุกท่านมั่นใจในบริษัทฯและผู้บริหารทุกคน

4

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อย่อ

: TAKUNI

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

: 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
		 กรุงเทพมหานคร 10160

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: จัดจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้บริการก่อสร้าง
		 ติดตัง้ ตรวจสอบและทดสอบทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบก๊าซ และลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
		 ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ

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

: www.takunigroup.com
: 600,000,000 บาท
: 400,000,000 บาท
: 1,200,000,000 หุ้น
: 0.50 บาท
: 19 สิงหาคม 2557
: 02-455-2888
: 02-455-2763

: 092-252-1277
		 nita@takuni.com

เลขานุการบริษัท

: 02-455-2888
		 thanasa.k@takuni.com

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
		 โทรศัพท์ 02 009 9999

ผู้สอบบัญชี

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

2

4
5
7

1

3
6

1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายเจริญ ประจ�ำแท่น
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
6

4 นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
6 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
7 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

1 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
2 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี - การเงิน
3 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

4 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
5 นายเจริญชัย อ�ำนาจสมบรูณ์สุข
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายความปลอดภัย
6 นางฐิติมา ธนาปกิจ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

7

5

1
2

3

6
4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือ
ที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัทฯ ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ช่วยในการสอบทานให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวปฎิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2558 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards
-TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการจ�ำนวน 6 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่ง
มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการ
จัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
ทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ
ทัง้ ในด้านบุคลากรและการปฎิบตั งิ านตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีทรี่ ายงานว่า
จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในส�ำหรับปี 2559 ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามปัจจัย
เสี่ยงขององค์กร รวมทั้งก�ำหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการท�ำงานที่มีสาระส�ำคัญ
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การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฎิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เคร่งครัด และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในจริยธรรม
และคุณธรรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านคอรัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาจึง
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้ นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 4298 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2559

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2558 ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนมีการปฎิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฎิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายเจริญ ประจ�ำแท่น)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการ ตามงบการเงินรวม
หนวย / ลานบาท

รายได้จากการขายและให้บริการ ตามงบการเงินรวม
หนวย / ลานบาท

3.97 %

1500
1200

20 %

ปี 2558

1.55 %

การจัดจำหนาย
LPG

การบร�การ
ขนสง LPG

600
300
0

การทดสอบ
และตรวจสอบ
ความปลอดภัย

การติดตั�ง
และกอสราง
ระบบกาซ

อัตรากำไรขั้นต้น
44.68 %

80
70
60
50
40
30
20
10
0

7.16 %

15.88 %

20.76 %
20.73 %

24.45 %

26.21 %
23.24 %

0

6.01 %

10

6.81 %

20

2556

การจัดจำหนาย
LPG

การบร�การ
ขนสง LPG

2557

2557

2558

หนวย / ลานบาท

40
30

2556

กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม

50.19 %

48.89 %

50

1,352.88

900

74.48 %

60

1,209.20 1,204.24

2558

การทดสอบ
และตรวจสอบ
ความปลอดภัย

การติดตั�ง
และกอสราง
ระบบกาซ

65.38

28.55

27.18

2556

2557

2558

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
รวม 374.75 รวม 374.75

รวม 577.88

รวม 577.88

หนวย / ลานบาท

รวม 770.38 รวม 770.38

800
700
600
500
400

สินทรัพยหมุนเว�ยน

167.24
40.61

52.66

208.38

203.14

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ
415.18
สินทรัพยอื่น
เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม

374.36

15.38
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หนี้สินอื่น
221.85

215.98

328.89
47.18
105.72

143.39

2556

248.27

347.34

40.64

เง�นกูยืม
เง�นกูยืมจากสถาบันการเง�น

162.88

106.93

2557

2558
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สวนของผูถือหุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้
1. ธุรกิจจัดหา จ�ำหน่ายก๊าซ LPG ด�ำเนินการโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ท�ำหน้าที่จัดหา
		 และจัดจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
2. ธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ด�ำเนินการโดยบริษทั ย่อย (GG) เป็นผูข้ นส่งก๊าซทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามมาตรา 12 ท�ำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กบั บริษทั ฯ
		 และลูกค้า
3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย (TT) บริการก่อสร้าง รวมถึงจ�ำหน่ายอุปกรณ์
		 ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV ส�ำหรับยานยนต์
4. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริการทดสอบและตรวจสอบ
		 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมส�ำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยส�ำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการ
		 ตรวจสอบระบบก๊าซส�ำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายก�ำหนด
5. ธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย (NM)
		 เป็นการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ
		 และให้บริการสนับสนุนการด�ำเนินการของบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจจัดหา จัดจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
		 ธุรกิจจัดหาและจ�ำหน่ายก๊าซ LPG เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน�้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจ�ำหน่ายก๊าซ LPG
ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้
		 บริษัทฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกลั่นน�้ำมัน และผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจ�ำหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้า “แชมป์เปี้ยนแก๊ส” ให้กับสถานีบริการก๊าซ LPG ที่เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทฯ และภาค
อุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG
เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของการจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ทัง้ หมด โดยบริษทั ฯ มีลกู ค้าสถานีบริการประมาณ 80 รายทัว่
ประเทศ ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส�ำหรับลูกค้ากลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมนัน้
		 ปัจจุบนั ยังมีสดั ส่วนรายได้ไม่มากนัก เนือ่ งจากอ�ำนาจต่อรองของลูกค้าและระยะเวลาการให้เครดิตเทอมทีน่ าน
กว่าลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการ ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เลือกในการท�ำตลาดในส่วนของสถานีบริการเป็นหลัก ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 61,500 ตัน โดยส�ำรองก๊าซ LPG ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ที่คลังก๊าซของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

เครื่องหมายการค้า
แชมป์เปี้ยนแก๊ส

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯมีคลังเก็บก๊าซ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและส�ำรองก๊าซ ดังนี้
คลังก๊าซ
1. พิจิตร
2. ปทุมธานี*

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

หมายเหตุ : * วันที่ 23 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับอนุญาติให้ใช้งานได้แล้ว
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ปริมาณความจุ (ตัน)
1,000
400

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน�้ำมันในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยรวมลดลง ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณการขายก๊าซ LPG บริษัท เนื่องจากลูกค้าหลักคือสถานีบริการก๊าซ LPG ส่งผลให้ผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายต้องแข่งขันกันใน
การด�ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรักษายอดขาย
นอกจากนี้ ในการด�ำเนินธุรกิจจัดหาและจ�ำหน่ายก๊าซ LPG จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อ
เพลิง พ.ศ. 2543 ท�ำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทาง
ราคาเท่านั้นแต่คุณภาพของการบริการยังเป็นสิ่งส�ำคัญ บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายท�ำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการ
สั่งซื้อและกระตุ้นให้เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการน�ำเสนอการให้บริการแบบครบวงจร
โดยมีบริการขนส่ง ทดสอบความปลอดภัย รวมถึงซ่อมบ�ำรุงระบบแก๊ส

ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด (GG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ
และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 59 และบริษัท
ผู้ค้า LPG รายอื่นๆ รวมถึงสถานีบริการก๊าซ ในสัดส่วนร้อยละ 41 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจ�ำนวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดังนี้
ประเภทรถขนส่ง

จ�ำนวนพาหนะ (คัน)

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)

รถบรรทุกหัวลาก

11

15

รถบรรทุก 10 ล้อ

14

8

รถบรรทุก 6 ล้อ

8

4.3

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

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 และขอใบค้าต่างจากผู้ค้ามาตรา 7 ส�ำหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากเพื่อจัดหารถขนส่ง รวมทั้งผู้ค้า
มาตรา 7 แต่ละรายมักจะมีผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และเพื่อการจัดส่งแก๊สตามเวลาที่ต้องการ
อีกทั้งราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตรฐาน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้ามาตรา 7 รายใหญ่ ท�ำให้ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยาก
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ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ไปจนถึงการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ โดย
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (TT) โดยการให้บริการสามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะตามประเภทของลูกค้าและลักษณะ
ของงาน คือ การรับเหมาก่อสร้าง และการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

1. การรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ
สถานีบริการก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
ในการหุงต้ม ภายใต้การก�ำกับดูแล ออกแบบ ค�ำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความช�ำนาญและประสบการณ์ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001: 2008 ด้านการผลิต ติดตั้ง และการขาย จากสถาบัน UKAS

การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ

การติดตั้งถังก๊าซในรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่

ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/ฝาครอบหัวท่อรับก๊าซ

เครื่องเตือนก๊าซรั่ว

นอกจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทฯ มีการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซส�ำหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ
รถขนก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ช้กา๊ ซเป็นเชือ้ เพลิง ให้แก่ลกู ค้าทัว่ ไป และมีอปุ กรณ์ทผี่ ลิตเองเพือ่ จ�ำหน่าย เป็นอุปกรณ์ทบี่ ริษทั ฯ ท�ำการพัฒนาขึน้
หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ต้องท�ำการน�ำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วน 47.72% ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยมีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มที่ต้องการมาตรฐาน
และคุณภาพสูง เช่น กลุ่ม ปตท. และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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2. การให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง NGV

บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์
ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี
โดยพนักงานของบริษทั ฯให้ค�ำแนะน�ำเรือ่ งระบบก๊าซรถยนต์แก่ลกู ค้าเพือ่ ให้ลกู ค้าพิจารณา
ความต้องการรวมทัง้ ประเมินค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำเสนอระบบก๊าซรถยนต์ทเี่ หมาะ
สมกับความต้องการของลูกค้า จากนัน้ จึงติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ซงึ่ โดยทัว่ ไปจะใช้เวลา 2
วันท�ำการ โดยบริษัทฯจะด�ำเนินการติดตั้งระบบก๊าซและท�ำการออกใบรับรองการติดตั้ง
ระบบก๊าซรถยนต์ รวมทัง้ ใบรับรองความปลอดภัยในการติดตัง้ เพือ่ ให้ลกู ค้าใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ส�ำหรับการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัทรายใหญ่
โดย บริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่ส�ำหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายย่อยส�ำหรับการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์
ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก
ส�ำหรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ในส่วนของบริษทั ฯ ถือเป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับก๊าซโดยตรงท�ำให้ลกู ค้าส่วนใหญ่
ของบริษัทฯจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งให้ความส�ำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตั้งจาก
ผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
การประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด�ำเนินการโดยบริษทั ย่อยคือ บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม
จ�ำกัด (RE) ถือเป็นการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) เพื่อท�ำการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระให้กบั องค์กรต่างๆเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพือ่ ซ่อมบ�ำรุง ซึง่ อาจเป็นผลมาจากข้อบังคับ
ทางกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเอง ทั้งนี้ การให้บริการ สามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ การให้บริการทดสอบโดยไม่ท�ำลาย
(Non-Destructive Testing) และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบมักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซ
ขนาดใหญ่ ซึง่ ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังจัดเก็บเมือ่ ถึงระดับความดันทีก่ �ำหนดเพือ่ ป้องกันการระเบิดของก๊าซซึง่ จะใช้เวลาเกินกว่า
1 สัปดาห์
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการ เป็นต้น ซึง่ มีขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมายทีต่ อ้ งท�ำการตรวจสอบและทดสอบเมือ่ ครบวาระท�ำให้ลกู ค้าส่วนใหญ่
มักมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ บริษัท เป็นวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก ส่งผลให้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเป็นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ทั้งนี้ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางใน
ระดับใกล้เคียงกันประมาณ 12 ราย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด เป็นต้น
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ธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ประเภทต่างๆ
บริษัท นิวแมน กรีน จ�ำกัด (NM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ และให้บริการสนับสนุนการด�ำเนินการของบริษัทในกลุ่ม โดยในปี 2558 ได้เข้าลงทุน
โดยถือหุ้นในสัดส่วน 45.00% ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วในบริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด (WKE) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีขนาด
ก�ำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operating Date) แล้วในเดือนกรกฎาคม 2558

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
เนือ่ งจากการประกอบธุรกิจหลักของ WKE คือผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟภ. ภายใต้สญั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟภ. ในเงือ่ นไข
ราคาซื้อขายที่เป็นราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกันกับที่ กฟภ. จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นที่ท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น
การจ�ำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จะไม่มีการแข่งขันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยกันเพื่อแย่งชิงลูกค้าหรือแข่งขันด้านราคาซื้อขายไฟฟ้ากันแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้าชีวมวล WKE มีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดหาเชื้อเพลิงในปริมาณและราคาที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน
ซึ่งจากการที่ WKE ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงเป็นของตนเอง จึงต้องจัดหาจากผู้ประกอบการอื่น จึงอาจเกิดการแข่งขันในด้านการเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิง
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดงั นี้

1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน

		 เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็วในปีทผี่ า่ นมา ราคานำ�้ มันในประเทศได้ปรับตัวลดลง แต่ราคาแก๊สในประเทศไม่ได้
ปรับลดลงตามตลาดโลก ท�ำให้ราคาน�้ำมันกับราคาแก๊สใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาคขนส่งลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทั้งนี้
ผู้บริหารคาดว่า หากช่องว่างระหว่างราคาน�้ำมันกับราคาแก๊สยังไม่เพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้ในภาคขนส่งจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
ธุรกิจจ�ำหน่ายแก๊สไม่สามารถเติบโตได้ บริษัทจึงขยายการลงทุนไปในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า เพื่อกระจายความเสี่ยงในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
			 กลุม่ ลูกค้าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมของบริษทั เป็นกลุม่ พลังงาน เมือ่ ราคา
น�้ำมันผันผวน ท�ำให้รายได้ของกลุ่มลูกค้าลดลง และแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม โดยส่วนใหญ่หันมาใช้
นโยบายชะลอการลงทุนและลดต้นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท บริษัทจึงได้สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจพลังงานเพียงอย่างเดียว

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่าย

		
การประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซ LPG บริษัทจะวางแผนการจัดหาก๊าซ LPG จากผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะท�ำการจัดหา

จากผู้ผลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม่สามารถ
จ�ำหน่ายก๊าซ LPG ให้บริษัทได้ด้วยเหตุใดก็ตามหรือท�ำการจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณที่ต�่ำกว่าที่บริษัทฯแจ้งความประสงค์ ไว้
ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ
		 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก เนื่องจากโควตาการจัดจ�ำหน่ายก๊าซ LPG
ของผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้บริษัทฯมีพันธมิตรทางการค้าคือผู้ค้าน�้ำมันตามมาตรา 7
หลายราย และมีคลังส�ำรองก๊าซเป็นของตนเอง ท�ำให้บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถจัดหา LPG ได้ในเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา
บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาก๊าซ LPG อันเป็นผลจากการปฏิเสธการจัดส่งของผู้ค้ารายใหญ่รายดังกล่าว

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ
		
ผู้บริหารของบริษัทฯให้ความส�ำคัญในการดูแล

2 ด้านหลัก คือ 1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วย
ราชการ รวมทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในการด�ำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจาก
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญาตทุกปีเป็นประจ�ำทุกปี ท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบคลังจัดเก็บ
ก๊าซของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ 2) การปฎิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวาง
ระเบียบการท�ำงานให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกวัน รวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม โดยพนักงานที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าวต้องได้รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน
		 นอกจากนี้ บริษทั ฯได้ท�ำประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และท�ำประกันภัย
ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวท�ำให้ผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน

		 จากการที่ธุรกิจให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ที่อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ รวมทั้งต้องมีใบรับรองในการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในเรื่อง
การทดสอบโดยไม่ท�ำลาย (NDT)
		 โดยบริษัทฯมีบุคลากรที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเพียงคนเดียว ดังนั้นอาจพิจารณาได้ว่า
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานที่ต้องใช้ผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เป็น
ผูต้ รวจสอบนัน้ เป็นงานทีม่ คี วามซับซ้อนสูง ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯยังมีการรับงานในลักษณะดังกล่าวในระดับไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม บุคลากร
ท่านดังกล่าวเป็นผู้บริหารที่ร่วมงานกับบริษัทฯมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามในระดับ 1 และ
ระดับ 2 ซึ่งสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีผลกระทบระดับหนึ่ง ระหว่างการสรรหาผู้บริหารท่านใหม่ รวมทั้ง
ผู้บริหารของบริษัทฯยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน NDT ระดับ 2 ท�ำการเข้ารับการสอบเลื่อนระดับในอนาคต

5. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

		 ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 17 มีนาคม 2559 ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทฯจ�ำนวน 481,044,896 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60.13 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�ำให้ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ สามารถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้อได้รับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
		 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการถ่วงดุลอ�ำนาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจ
โดยไม่จ�ำกัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริษทั มาจากบุคคลภายนอกซึง่ มิได้มคี วามเกีย่ วพันในการบริหารงาน ซึง่ จะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการท�ำงานตลอดจน
ถ่วงดุลอ�ำนาจในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ในระดับหนึง่ รวมทัง้ ช่วยในการกลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ในการน�ำเสนอเรือ่ งต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

6. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

		 จากการทีบ่ ริษทั ย่อยของ TAKUNI ประกอบธุรกิจหลักคือลงทุนในบริษทั อืน่ รายได้หลักจึงเป็นเงินปันผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อย
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินการของบริษทั เหล่านีเ้ ป็นส�ำคัญ เป้าหมายของบริษทั ฯ จะมีการลงทุนอย่างต่อเนือ่ งในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนต่อไปในอนาคต จึงมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทฯ อาจจะมีบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิ่ม เติมอีกในอนาคต
ซึ่ ง การลงทุ น ในแต่ ล ะโครงการทั้ ง ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น และในอนาคตมี ป ั จ จั ย เสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต
และจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้เช่นความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาหลักๆ คือ

ความเสี่ยงจากความพอเพียงและราคาของเชื้อเพลิง

เชือ้ เพลิงเป็นหนึง่ ในปัจจัยทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงไฟฟ้าทีม่ ไิ ด้เป็นเจ้าของแหล่งเชือ้ เพลิง
ทีใ่ ช้ในการผลิตเอง โดยหากโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถจัดหาเชือ้ เพลิงได้อย่างเพียงพอและต่อเนือ่ ง จะท�ำให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก�ำลัง
การผลิต อีกทัง้ หากราคาเชือ้ เพลิงผันผวนมาก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผลตอบแทนของโครงการ รวมถึงความสามารถในการช�ำระ
หนี้และความสามารถจ่ายเงินปันผลมายังบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทร่วมส�ำรองปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือขั้นต�่ำอย่างน้อย 6 เดือน โดยปัจจุบันอยู่
ในระหว่างการก่อสร้างโรงเก็บเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ บริษทั ยังได้ทดลองใช้เชือ้ เพลิงหลายชนิด เพือ่ เป็นทางเลือกในการบริหารจัดการต้นทุน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง
รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะผู้ตรวจ
สอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ท�ำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิด
ชอบ แผนการปฎิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฎิบัติด้านการควบคุมภายใน
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการ
ควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
(1) การควบคุมภายในองค์กร
(2) การประเมินความเสี่ยง
(3) การควบคุมการปฎิบัติงาน
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
(5) ระบบการติดตาม
คณะผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการน�ำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินตาม
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ท�ำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Government) ซึง่ เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯ ได้แบ่งออกดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีสิทธิการรับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผล
จากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมกา
รบริษทั ฯ สิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ สิทธิในการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ า่ สอบบัญชี สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตลอดจนมีสทิ ธิพนื้ ฐานอืน่ ๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทั้งมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ โดยส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีทขี่ อ้ บังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ และเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.takunigroup.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดให้มกี ารบันทึกรายงาน
การประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจึงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงปกป้อง
และรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของบริษัทฯ อย่าง
เท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยบริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้
1 เสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ (โทรศัพท์ 092-252-1277 หรือ line ID: takuni2014
หรือที่ E-mail: nita@takuni.com)
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นอกจากนี้บริษัทฯได้อ�ำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข และ
แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯให้ความส�ำคัญในการดูแลและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก�ำไรให้กับบริษัทฯ ถือเป็นการสร้าง
ความส�ำเร็จให้กับบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อก�ำหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ท�ำขึ้น
ระหว่างกัน รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ด�ำเนินการใดๆ อันจะเป็นการ
ริดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงการ
เติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสและเชื่อถือได้้

พนักงาน :

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

ผู้บริหาร :

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของผูบ้ ริหาร ในฐานะผูท้ มี่ บี ทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ รวมทั้งควบคุมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำ�หนดไว้
โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน
และเป็นแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจและทุม่ เทให้กบั การบริหารงานบริษทั ฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ที่กำ�หนดไว้ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ :

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำ�คัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดัน
ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที่กำ�หนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อ
หุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรมของทัง้ สองฝ่าย และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลง
ทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า :

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งและสม่ำ�เสมอและมุง่
เน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้ความสำ�คัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

คู่ค้า :

บริษัทฯ ปฏิบัตติ ่อคูค่ า้ ของบริษทั ฯ ด้วยความเป็นธรรม ตามเงือ่ นไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดทั้งจะ
ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ พึงปฎิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้ ด้วยการชำ�ระหนี้ตรงเวลา สร้างความเชื่อใจและ
มีความจริงใจที่ดีต่อกัน
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คู่แข่ง :

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที่จะทำ�ลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือ
ดำ�เนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการทำ�ลายคู่แข่งของบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม :

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

ชุมชน / สังคม :

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

หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานกำ�กับดูแล
อื่น ที่เกี่ยวข้อง :

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

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่าน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดยบริษัทฯ จะด�ำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่ก�ำหนด
ไว้และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�ำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ โดยใช้
ดุลยพินิจในการจัดท�ำอย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกีย่ วกับ
เรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร การท�ำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
(หน้า 36) รวมถึงข้อมูลอืน่ ๆ เช่น รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหารประวัติการเข้าอบรม (หน้า41) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (หน้า43) ภายใน 3 วันท�ำการนัจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมในด้านการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การด�ำเนินธุรกิจเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับการก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินงานนัน้ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษทั
จะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร
เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการ
ประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
บริษทั ฯ จึงได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังจัดให้มผี ทู้ ที่ �ำหน้าทีต่ รวจสอบภายใน ซึง่ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะใช้ผตู้ รวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ท�ำการตรวจสอบ
และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท
ธรรมนิติ สอบบัญชี จ�ำกัด โดยคุณศักดิ์ศรี อ�ำพวัน เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2559 และปี 2558 เพื่อท�ำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาด�ำเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ โดยรวมเป็นส�ำคัญ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในการประชุม
คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าท�ำรายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ งดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
โดยการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ จะค�ำนึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ และเป็นไปตามเงือ่ นไขราคา
และการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ซงึ่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
		โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2559 ได้มกี ารก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนด
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ าํ กับดูแลกิจการและภารกิจของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ อนุมตั แิ ละตามกฎหมายที่ ใช้บงั คับกับบริษทั ฯ
รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้วิจารณญาณและความ
รอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1.
		
2.
		
3.
4.

เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กําหนดไว้
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากันทั้ง 2 ฝ่าย
เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้
เสริมสร้างมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั ฯ และมติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับ กรรมการบริษทั จดทะเบียน”
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และ
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
พิจารณาอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํ เนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของบริษัทฯอย่างน้อยทุกปี
ควบคุมและกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกําหนดค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
กํากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินที่สําคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมตั โิ ครงสร้างการบริหารงาน มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการอืน่ ตามความ
เหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่
แต่งตัง้ ทัง้ นี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ ี่ กําหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
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7. จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ
		 ผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8. คณะกรรมการบริษทั อาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทน คณะกรรมการ
		 บริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ ตามที่คณะกรรมการ
		 บริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
		 หรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร ทัง้ นี้ การมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะ เป็นการมอบอํานาจทีท่ าํ ให้บคุ คลดังกล่าว
		 สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอืน่ ใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเว้นแต่เป็น การอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย
		 และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
9. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบและดูแลการดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและ
		 วัตถุประสงค์ขององค์กร
10. พิจารณาการจัดสรรเงินก�ำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดําเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียน กรรมการ
		 หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
		

คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมีอํานาจ
ในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงานกลต. กําหนด
ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
กรรมการบริษัทจะไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวม
บริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ (MD) เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ บริหารงาน ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จํากัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการ
บริษทั จะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการบริษทั

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

		 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาํ ปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํ แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจาํ นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํ นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปีทสี่ อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้ใช้
วิธจี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาํ แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตาํ แหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ก�ำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดย การประสานงาน
		 กับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาํ รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสประจาํ ปี และเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั ฯ ให้มคี วามเหมาะสม
		 และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
		 โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดที่ รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้ อาจเสนอแนะ
		 ให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
		 พร้อมทัง้ นําข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่ าํ คัญและจาํ เป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทาน
		 ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบาย
		 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน
		 ของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงาน กับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใน
		 การดําเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่าง การตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็น
		 สาระสําคัญ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วาม
		 ถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลในการเข้าทํารายการ
		 ดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิญให้ฝา่ ยจัดการผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
		 มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจําเป็น
10. ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาในกรณีจําเป็น
11. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
		 ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
			 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
		 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
			 - ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํ หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
				 อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
		 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 - จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
		 - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
				 คณะกรรมการบริษัท
12. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
		 ในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท
		 ทราบทุกปี
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13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
		 ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของ
		 บริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
14. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่าง
		 มีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
		 เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
			 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
		 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
				 ของบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาด หลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดย
		 ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาํ หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่ คน
		 ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ การเงินได้
5. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากการด�ำรงตําแหน่งเมื่อ
			 (1)		 ตาย
			 (2)		 ลาออก
			 (3)		 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 (4)		 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
2.
		
		
		
3.
		
		
		
		

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย
1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีทกี่ รรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตําแหน่งต้องรักษา
การในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ มีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตําแหน่งต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ก�ำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
ด้านการสรรหา
1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการ
		 กําหนดไว้ รวมถึงกําหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสม
2. พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
3. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ ของผู้ที่จะเสนอชื่อ
		 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอต่อ
		 คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
		 ของกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านกําหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณานโยบายการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่
		 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกําหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่
		 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัทฯ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
		 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.
		
2.
		
3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับ การแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกําหนดให้กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัท
โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกําหนดวาระการประชุมและดําเนินการประชุม
เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.
		
2.
		
		
		
3.
		
		
		

กรรมการในคณะกรรมการฯ มีวาระการดํารงตาํ แหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่ พ้นจากตาํ แหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ โดย คณะกรรมการบริษทั
ให้ดํารงตําแหน่งต่อได้
หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระกรรมการคนนั้นจะต้องแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผลและให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการฯที่พ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปก่อน
จนกว่าคณะกรรมการฯชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีทตี่ าํ แหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีจาํ นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนดโดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจหน้าที่ภายใน
ขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

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

ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งและมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
กําหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การขยายกิจการ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป
มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติ
มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และกําหนดอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางานรวมถึงควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและ/
หรือคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กําหนด
ติดตามผลการดาํ เนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้และกํากับดูแลให้การดําเนินงาน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอาํ นาจตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ
หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
		

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีคุณสมบัติขั้นต้นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง
และไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ดูแลบริหารด�ำเนินงานอย่างระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติงานประจ�ำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
		 วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
		 และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ�ำนาจซึ่งคณะกรรมการก�ำหนด
2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ /หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
3. จัดท�ำและน�ำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปีของบริษัทที่ใช้
		 ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ�ำปี และก�ำหนดอ�ำนาจการบริหารงาน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะ
		 กรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทั มาก�ำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพือ่ ก�ำหนดภารกิจหลัก (Mission)
		 ส�ำหรับฝ่ายจัดการน�ำไปด�ำเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร
		 และฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการความคืบหน้าใน การด�ำเนินงาน
		 ต่อคระกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
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7. มีอ�ำนาจสัง่ การ / ออกระเบียบ / ประกาศและอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยในการด�ำเนินการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ ตามตารางระเบียบอ�ำนาจ
		 อนุมัติและนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก�ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมการผูจ้ ดั การไม่มอี �ำนาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินการ
ในเรือ่ งดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุม คณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็นการ
อนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงือ่ นไขการค้าปกติซงึ่ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

3. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษทั ฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์กบั บริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษัทฯ จะต้องมีอ�ำนาจควบคุมหรือก�ำหนดนโยบายบริหาร ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็น
กรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. การก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่ แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
		 					
					
					

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต้อง
ไม่น�ำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ข้อมูลนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว

		 					
					
					
					
					

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ทราบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทราบ
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ และ/หรือข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลีย่ ง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
มิให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท�ำผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการก�ำหนดโทษ
โดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหากยังคงปฏิบัติจะท�ำการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการถัด
จากวันที่ท�ำรายการ และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
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5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2558 รวม 2.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี
2.49 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.07 ล้านบาท

6. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน โดยในกรณีที่บริษัทฯมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการระหว่างกันกับกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ และในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
		 นโยบายของบริษัทฯในการท�ำรายการระหว่างกันจ�ำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
		 • รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้
			 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และการมีเงือ่ นไข
			 การค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการท�ำรายการระหว่างบริษัทฯ
			 และบุคคลทั่วไป หรือการท�ำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ำรายการ
			 ในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอืน่ ในธุรกิจ บริษทั ฯมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับ
			 เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
			 ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
			 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
		 • รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น
			 หรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับ
			 เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
			 ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
			 ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มี
			 นโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น�ำไปประกอบธุรกิจหรือด�ำเนินงานแทนบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร ดังนี้
กลุม่ บริษทั เน้นการด�ำเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมทีจ่ ะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทัง้ กลุม่ บริษทั ให้สามารถเกือ้ หนุนกันได้ ควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถเติบโต
ในธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ความส�ำเร็จดังกล่าวต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน กลุ่มบริษัทจึงให้ความส�ำคัญในการดูแล
และพัฒนาพนักงานให้ท�ำงานอย่างมีความสุข มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในเกียรติ
และศักดิ์ศรีในฐานะที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาดังกล่าวไปสู่ชุมชนและสังคม

แนวทางในการปฏิบัติต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
			 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยน�ำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้าน
		 การทุจริตคอร์รปั ชัน่ การแข่งขันอย่างยุตธิ รรมการปฏิบตั อิ ย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ และสร้าง
		 สัมพันธภาพระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา
		 รับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
			 บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการ
		 ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทกุ กระบวนการและทุกขัน้ ตอนการท�ำงาน รวมถึงได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและมาตรการ
		 ด้านการป้องกันการกระท�ำดังกล่าว บริษัทฯ มีการสื่อสารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กร
		 ให้มคี วามตระหนักต่อการกระท�ำทีเ่ ป็นการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เป็นบ่อนท�ำลายธุรกิจ สังคม และ
		 ประเทศชาติ ดังนั้นการด�ำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วมเป็นพลังผลักดัน
		 ในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระท�ำดังกล่าว
			 ทัง้ นีท้ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ได้อนุมตั นิ โยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ขึน้
		 และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย
		 ในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
			 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการด�ำเนินงานดังกล่าว และเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
		 9/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น และได้ก�ำหนดคณะกรรมการ
		 ให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการขับเคลือ่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
		 และคณะกรรมการบริษัทฯ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
			 บริษทั ฯ ได้มกี ารด�ำเนินการหรือบริหารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน
		 และสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทัง้ หามาตรการป้องกันก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ ไม่ให้สร้างปัญหา ทีอ่ าจมีสว่ นท�ำให้
		 เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการด�ำเนินโครงการ บริษัทฯ ได้จัดท�ำกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
		 ส�ำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
			 กลุ่มบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญในการน�ำพาองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืน จึงมีการดูแลเอาใจใส่
		 ในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเพศ ศาสนา เชื้อชาติ รวมทั้งการ
		 ไม่กีคกันโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ
			 ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญเพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนา
		 ประสิทธิภาพการท�ำงานและคุณภาพของการให้บริการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านจริง โดยบริษทั มีนโยบายในการส่งเสริม
		 ให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับ
		 ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมขึ่นทั้งภายในและส่งออกไปอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย
			 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานนั้นได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มี
		 รายละเอียดในการพัฒนาพนักงานดังนี้
				 • จ�ำนวนพนักงาน
213 คน
				 • จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี
1,857 ชั่วโมง
				 • จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน
8.72 ชั่วโมง / คน / ปี
				 • หลักสูตรการอบรมภายนอก
39 หลักสูตร
				 • หลักสูตรการอบรมภายใน
16 หลักสูตร
				 • ค่าใช้จ่ายในการอบรม
0.58 ล้านบาท
				 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยการอบรมต่อคน
2,723 บาท / คน / ปี
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
			 บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ทิ างด้านการตลาดทีเ่ ป็นธรรม โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทัง้ การให้
		 บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้ค�ำปรึกษาวิธีการ
		 แก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน
			 บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับหลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” และหลักสูตร
		 “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” เพื่อให้ลูกค้าได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการใช้
		 ก๊าซปิโตรเลียม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
			 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและ
		 ทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด
				 • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3R ดังนี้
					 - Reduce เป็นการลดปริมาณขยะทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น การเลือกใช้สนิ ค้าทีม่ บี รรจุภณั ฑ์ทมี่ ขี นาดใหญ่แทนสินค้าทีม่ บี รรจุภณั ฑ์
						 ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
					 - Reuse เป็นการน�ำมาใช้ใหม่หรือการใช้ซ�้ำ เช่น การน�ำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุเครื่องใช้หรือสิ่งของต่างๆ การน�ำ
						 ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซ�้ำ การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า
					 - Recycle เป็นการน�ำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยมีการคัดแยกและรวบรวมขยะในส�ำนักงานที่สามารถน�ำไปใช้
						 ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียมเพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
				 • การรณรงค์ประหยัดน�้ำแประหยัดไฟฟ้า
			 บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านการประหยัดน�้ำและประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้
		 ไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยง หรือช่วงเวลาที่ไม่มีการท�ำงาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
				 • การสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
			 การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯจะค�ำนึงถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
		 กระบวนการที่ค�ำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ท�ำมาจากวัสดุรีไซเคิล
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
			 บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ในความเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชนหรื อ สั ง คมซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
		 สาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ด้วยการสร้างการจ้างงาน
		 และสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท�ำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ 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�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
			 บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการด�ำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้าง
		 ความคิดหรือค้นหาความรูใ้ หม่ๆ ทีต่ า่ งไปจากเดิมทีเ่ คยปฏิบตั หิ รือเคยรับรูม้ า โดยเป็นความรูท้ คี่ รอบคลุมทัง้ ทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม
		 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่า บริษัทฯ เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหรือ
		 นอกบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท�ำงาน

		 ตัวอย่างกิจกรรมของบริษัท

			 ➢ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�ำปี 2558 ของอาคารทาคูนิ
					 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�ำปี 2558 เพื่อสร้าง
			 ทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะมี
			 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี

			 ➢ การจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประจ�ำปี 2558 ณ อาคารทาคูนิ ซึ่งจะจัดทุกปี ปีละ 4 ครั้ง
				 (ไตรมาส ละ 1ครั้ง)
		
		 วัตถุประสงค์
			 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างถูกวิธีและปลอดภัยรวมถึงได้รับความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
				 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ กฎหมาย, อุปกรณ์ในการใช้งาน, วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว
			 2. เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องแบบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การฝึกอบรมพนักงานบรรจุก๊าซ การออก
				 หนังสือรับรองและบัตรประจ�ำตัวพนักงานบรรจุก๊าซ พ.ศ.2547
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มีการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว กฎหมายเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน

การบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วิธีการรับและจ่ายก๊าซ

วิธีการปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออก 600,000,000 บาทและช�ำระแล้ว 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายฐากูร
ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวนิติการณ์ วณิชจินดาภัสร์
นายจเร
เจียรธนะกานนท์
นายบรรจง
คงพิชิตโชค
นายสิทธิพล
คงพิชิตโชค
นายปุณยวีร์
จันทรขจร
นายณัฐภัทร
ปัญญาธนคุณ
นางสาวอ�ำพร
ศรีโพธิ์ทอง
นายแพทย์อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน
นางสาวฤชุดา
กิตติแสงสุวรรณ
นางสาววสุนา
รวยฟูพันธ์
นายชัยธวัฒน์
เจริญพุทธิพร
นายบูรพา
ประชาเรืองวิทย์
รวม

จ�ำนวนหุ้น
198,681,901
152,610,002
129,472,993
31,627,501
17,000,000
16,355,223
15,763,696
11,889,600
10,032,500
9,134,500
9,000,000
8,800,000
8,000,000
7,217,500
7,103,000
632,688,416

ร้อยละ
24.84 %
19.08 %
16.18 %
3.95 %
2.13 %
2.04 %
1.97 %
1.49 %
1.25 %
1.14 %
1.13 %
1.10 %
1.00 %
0.90 %
0.89 %
79.09 %

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรร
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทอาจก�ำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่า
อัตราที่ก�ำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเงินก�ำไรสุทธิจ�ำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด�ำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้
มติของคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลจะต้องถูกน�ำเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำนาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด�ำเนินการรายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการดังนี้

คณะกรรมการสรรหา
และพิจรณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน*
ฝ่ายส�ำนักก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ฝ่ายจัดซื้อ/ ฝ่ายทรัพยากร ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายบัญชี /
บุคคล
และสารสนเทศ การเงิน
จัดหา LPG

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายขาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ฝ่ายความปลอดภัย

ฝ่ายขาย

ฝ่ายคลังก๊าซ

* บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก - บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ำกัด
โครงสร้างการบริหารของบริษทั ฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 4 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
1. นายวิศิษฎ์
อัครวิเนค
2. นายเจริญ

ประจ�ำแท่น

3. นายธีรชัย

อรุณเรืองศิริเลิศ

4.
5.
6.
7.

ธนเศรษฐกร
ตรีวีรานุวัฒน์
ริมพณิชยกิจ
ตรีวีรานุวัฒน์

นายชูพงศ์
นายประเสริฐ
นางสาวกาญจนา
นางสาวนิตา

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
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โดยมีนางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 / นางฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบ / นางสาวสิรินทร์พร ไชยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จ�ำนวนครั้งการประชุม
ชื่อ - สกุล

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

นายวิศิษฎ์ 		 อัครวิเนค
นายเจริญ 		 ประจ�ำแท่น
นายธีรชัย 		 อรุณเรืองศิริเลิศ
นายชูพงศ์ 		 ธนเศรษฐกร1/
นายประเสริฐ 		 ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวกาญจนา 		 ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา 		 ตรีวีรานุวัฒน์

หมายเหตุ :

1/

การประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

การประชุมคณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

9/9
9/9
9/9
8/9
8/9
9/9
8/9

7/7
7/7
7/7
1/7
-

การประชุมคณะ
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
1/1
1/1
1/1
1/1
-

การประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
8/12
11/12
9/12

นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อร่วมตัดสินใจการลงทุนในบริษัทย่อย

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธนษา
กิตติรดานันท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยมีหน้าที่
1.
		
		
		

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1) ทะเบียนกรรมการ
1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท
1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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ผู้บริหาร

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

ชื่อ-สกุล
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
นายเจริญชัย
อ�ำนาจสมบูรณ์สุข
นางฐิติมา
ธนาปกิจ

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยก�ำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าเบี้ยประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
								
เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
			 - ประธานกรรมการบริษัท 				
15,000
			 - กรรมการ 				
12,000
		 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
			 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 			
			 - กรรมการตรวจสอบ 				

12,500
10,000

		 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 		
			 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 		

12,500
10,000

โดยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท
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ส�ำหรับในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)
คณะ
คณะ
คณะ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและ รวม
บริษัท ตรวจสอบ พิจารณาค่า
ตอบแทน
135,000 70,000 10,000 215,000

ตำ�แหน่ง

1. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเจริญ ประจำ�แท่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 108,000 87,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
108,000 70,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
96,000 10,000
และพิจารณาค่าตอบแทน
รวม
447,000 237,500

10,000

205,500

10,000

188,000

12,500

118,500

42,500

727,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมย่อยทุกคณะ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน
โบนัส และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2558 ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
2. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
3. นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)
เงินเดือน

โบนัส

เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

รวม

1,587,356
1,587,356
1,073,904
4,248,616

264,559
264,559
178,985
708,103

31,650
31,650
21,411
84,711

1,883,565
1,883,565
1,274,300
5,041,430

ทั้งนี้ค่าตอบแทนส�ำหรับคณะผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน ที่ได้รับทั้งสิ้นจากบริษัท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ใน
รอบปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,816,919 บาท
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ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) มีดังนี้
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
จำ�นวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายงาน
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายขาย
6
7
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7
5
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
17
16
ฝ่ายจัดซื้อ
2
3
ฝ่ายสารสนเทศ
2
4
ฝ่ายกำ�กับดูแลกิจการ
2
ฝ่ายคลังก๊าซ
6
5
รวม
42
40
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จำ�นวนพนักงาน (คน)

ฝ่ายงาน

31 ธันวาคม 2558
6
10
2
9
27

ฝ่ายบริการทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายคลัง
ฝ่ายบุคคล
รวม

31 ธันวาคม 2557
12
10
6
9
37

บริษัท ราขพฤกษ์วิศวกรรม จ�ำกัด
จำ�นวนพนักงาน (คน)

ฝ่ายงาน

31 ธันวาคม 2558
1
91
16
108

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ
ฝ่ายขายและธุรการทั่วไป
รวม
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31 ธันวาคม 2557
1
91
15
107

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ำกัด
จำ�นวนพนักงาน (คน)

ฝ่ายงาน

31 ธันวาคม 2558
36
36

ฝ่ายจัดส่ง
รวม

31 ธันวาคม 2557
39
39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 212 คน และ 223 คน ตามล�ำดับ โดยได้จ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจ�ำนวนรวม 52.30
ล้านบาท และ 45.10 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 กับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�ำงานกับ
บริษัทในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการเสริมสร้างทักษะความช�ำนาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้ก�ำหนดให้มีการจัดการ
ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยได้มีการจัดท�ำแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศส�ำหรับ
พนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงาน
ของพนักงานแต่ละแผนก
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ช่วงเวลา

68 ปริญญาโท :
2555 - ปัจจุบัน
- Master of Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาตร์ (ไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
กรรมการอิสระ /
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
มาตรฐานแห่งชาติ
กรรมการวิศวกรอาวุโส

ผ่านการอบรม :
2548 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(CMI 6)
- DCP 49/2004, RCP 12/2005,
Finance for non-finance
director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2 นายเจริญ ประจำ�แท่น
68 ปริญญาโท :
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
- กรรมการอิสระ /
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตรวจสอบ /
ปริญญาตรี :
กรรมการสรรหาและพิจารณา - วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการติดตามการ
ธรรมาธิราช
ประเมินผลโครงการกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้า
ผ่านการอบรม :
2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการติดตามประเมิน
- DCP 88/2007, ACP 14/2006,
การตรวจการณ์แบบบูรณาการ
- DAP 56/2006, QFR 4/2006
2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ประเมินผล
บริษัทไทย (IOD)
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กระทรวง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟ้า
จำ�กัด (มหาชน)

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

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

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
3 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

4 นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร

5 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
สามีของ นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ
บิดาของ นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ช่วงเวลา

ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

38 ปริญญาโท :
- บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี :
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ�

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผ่านการอบรม :
- DAP 113/2014,
- DCP 199/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
58 ปริญญาโท :
- MBA University of Detroit, USA
ปริญญาตรี :
- วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการมาตรฐาน
สอบบัญชีี

สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

2554 - ปัจจุบัน ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี
ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการบัญชี
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
2551 - 2558 กรรมการผู้จัดการ

สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

ผ่านการอบรม :
- DCP 19/2002,
- ACP 21/2008,
- MFR 6/2008,
- MIR 3/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
54 มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ /
(สิงห์ สิงหเสนี)
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการ
ผ่านการอบรม :
2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
- DAP 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2543 - 2558 กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2538 - 2558 ผู้บริหาร

6 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 56 ปริญญาตรี :
- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
ภรรยาของ นายประเสริฐ
อัสสัมชัญ
ตรีวีรานุวัฒน์
มารดาของ นางสาวนิตา
ผ่านการอบรม :
ตรีวีรานุวัฒน์
- DAP 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

บมจ. อีเอ็มซี
บมจ. หลักทรัพย์
คันทรี่ กรุ๊ป

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
บจก. จีแก๊ส
โลจิสติกส์
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
การเงิน / กรรมการ
2538 - 2558 กรรมการ
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
7 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
บุตรของ นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์
และนางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
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)
8 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี 49 ปริญญาตรี :
- บริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
9 นายเจริญชัย อำ�นาจสมบูรณ์สขุ 57 ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมเศาตร์ (เครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 นางฐิติมา ธนาปกิจ

34 ปริญญาโท :
- บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี :
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเวลา

ประวัติการทำ�งานย้อนหลัง 5 ปี
ตำ�แหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหารทั่วไป / กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - 2554 วิศวกร

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บจก. จีแก๊ส
โลจิสติกส์
2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย - บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ความปลอดภัย
2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม
2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Baker Tilly Risk
2547 - 2551 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
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บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

Management
and Services

Pricewaterhouse
Coopers ABAS

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ
17 มีนาคมคม 2559

31 ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง

1. นายวิศิษฐ์

อัครวิเนค

-

-

-

2. นายเจริญ

ประจำ�แท่น

-

-

-

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

อำ�นาจสมบูรณ์สุข

-

-

-

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 ของทุนชำ�ระแล้วและคุณประเสริฐดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการในบริษัทฯ

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด วีรา
(สถานีบริการก๊าซ)

คุณประสิทธิ์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

บริษัท ปราณีปิโตรเลียม จำ�กัด
(สถานีบริการก๊าซ)
บริษัท มิดเดิลจี จำ�กัด
(สถานีบริการก๊าซ)
บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลียม คุณประภัศร์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
จำ�กัด เปลี่ยนชื่อเป็น ดราก้อน
ปิโตรเลียม จำ�กัด (สถานีบริการก๊าซ)
บริษทั เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม
จำ�กัด (สถานีบริการก๊าซ)
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ประเภทของ
รายการ
รายได้จากการ
จำ�หน่ายแก๊ส

รายได้ค่าขนส่ง

ขนาดของรายการ
ความเห็นของ
(ล้านบาท)
รายละเอียดของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 ปี 2557
- มิดเดิลจี
TG จำ�หน่ายก๊าซ LPG ให้ 14.04 15.23 การท�ำรายการดังกล่าวเป็นการท�ำการค้าตาม
- วีรา
กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 0.34 ปกติ โดยราคาจ�ำหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- เอส วี พี
ดังกล่าว
0.61 4.31 ค่าน�้ำก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่าน�้ำก๊าซเป็นราคา
สามพราน
เดียวกับที่จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่า
ปิโตรเลียม
ขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทก�ำหนดไว้ตาม
- ปราณี ปิโตรเลียม
8.10 11.06 ระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทาง
- เอส วี พี
6.41 7.18 การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท�ำรายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

- วีรา
- เอส วี พี
สามพราน
ปิโตรเลียม
- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม

GG ให้บริการขนส่งก๊าซ LPG 0.26
ให้กบั บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยง 0.03
ดังกล่าว
0.06

รายได้ค่าสินค้า - มิดเดิลจี
TT ขายอะไหล่อุปกรณ์ระบบ 0.05
และบริการ
- ปราณี ปิโตรเลียม แก๊ ส ให้ บุ ค คลที่ มี ค วาม เกี่ยวโยงดังกล่าว

0.25 การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้าตาม
0.12 ปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำ�หนด
ไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข
ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอืน่
0.26
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
0.03 การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้าตาม
0.03 ปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส
เป็ น ไปตามอั ต ราที่ บ ริ ษั ท กำ � หนดไว้ กั บ ลู ก ค้ า
ทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การค้ากับลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
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ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
รายละเอียดของรายการ
ปี 2558 ปี 2557
รายได้ค่าสินค้า - มิดเดิลจี
RE ให้บริการตรวจสอบระบบ 0.009 0.005
และบริการ
- วีรา
ความปลอดภัยกับบุคคลที่มี 0.010 - ปราณี ปิโตรเลียม ความเกี่ยวโยงดังกล่าว
0.010 0.102
- เอส วี พี
- 0.080
สามพราน
ปิโตรเลียม
- เอส วี พี
0.006 0.120
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม
รายได้อื่น
- มิดเดิลจี
TG ให้บริการอบรมพนักงาน 0.003 0.005
- เอส วี พี
บรรจุแก๊ส ให้แก่บริษทั ดังกล่าว - 0.003
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม
- ปราณี ปิโตรเลียม
- 0.005
ประเภทของ
รายการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การทำ�รายการดังกล่าวเป็นการทำ�การค้าตาม
ปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตามอัตราที่
บริษัทกำ�หนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข
ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอืน่
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
การทำ�รายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะการทำ�
ธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญพนักงานของ
สถานี บ ริ ก ารซึ่ ง เป็ น ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท เข้ า ร่ ว ม
เป็นไปตามอัตราที่บริษัทให้บริการลูกค้ารายอื่น
และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้า
กับลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการทำ�รายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ

การซื้อสินค้า

วีรา

กลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารซื้ อ น้ำ � มั น
ดีเซลจากสถานีบริการดังกล่าว
โดยเฉพาะในส่วนของ GG ซึง่
เป็นการเติมเชือ้ เพลิงเพือ่ ใช้ใน
การขนส่ง ทั้งนี้ GG ไม่ได้ซื้อ
น้ำ�มันเชื้อเพลิงจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงดังกล่าวหลังจากที่มี
การสั่งซื้อน้ำ�มันแบบเก็บเป็น
สินค้าคงเหลือ
- TG
- GG
- TT
- RE
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การท�ำรายการดังกล่าวเป็นการท�ำการค้าตาม
ปกติ การซือ้ เชือ้ เพลิงดังกล่าว เป็นราคาเดียวกับ
ที่หจก.ดังกล่าวจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และ
เป็นราคาหจก.ดังกล่าวจ�ำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป

-

0.05
-

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าว
แล้ว และมีความเห็นว่าการท�ำรายการดังกล่าว
มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตาม
การค้าโดยปกติ

นโยบายและการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ำรายการระหว่างกันจ�ำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าว และการมีเงือ่ นไข
การค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการท�ำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป
หรือการท�ำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ำรายการในลักษณะเดียวกับของ
ผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาสและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการอืน่ หรือ
รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจ�ำเป็นต่อการท�ำรายการดังกล่าวและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบาย
การให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น�ำไปประกอบธุรกิจหรือด�ำเนินงานแทนบริษัทฯ
• เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี ในกรณีทบี่ ริษทั ฯมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลทีม่ คี วามขัดแย้งอันเนือ่ งจาก
กรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ในการพิจารณาอนุมัติการท�ำรายการดังกล่าวกรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่มีอ�ำนาจออกเสียงใน
การอนุมัติให้ท�ำรายการ และจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่งหรือ
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
เกีย่ วกับการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย เพือ่ ให้การตัดสินใจเข้าท�ำรายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
		 คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล จัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจ
ได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อิสระท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
		 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงิน
ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)
ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ
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ค�ำอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยสามารถจ�ำแนกได้เป็น 5 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว การให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ การให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม และการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่ง
มีโครงสร้างรายได้ดังนี้
รายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัท
หนวย / ลานบาท

1,500

รวม 1,204.24

รวม 1,352.88
53.74

1,200

41.24
60.24
21.34

270.57
21.00

900

การจัดจำหนาย LPG

600

1,081.42

1,007.57

การบร�การขนสง

300
0

การติดตั�ง และรับเหมากอสราง

2557

การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

2558

งแสดงรายได้
นล้านบาท เทียอบปี
57 และ
ปริมาณขายก๊าซในเขตกรุงกราฟแท่
เทพและปริ
มณฑลเป็และภาคเหนื
ตอนล่
าง 58 โดยแต่ละแท่งมียอดขายจากแต่ละธุรกิจ
หนวย / ตัน

ในปี
2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น 1,352.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีรายได้ 1,204.26 ล้านบาท
20,000
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
12,148อสร้าง13,888
16,513
12,836 จของงาน
12,365โดยในปี
11,935
12,690 อสร้างจ�ำนวน 248.15 ล้านบาท
เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่
ที่รับรู้รายได้
ตามขั้นความส�ำเร็
2558 รับ11,786
รู้รายได้จากการก่
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีรายได้ 22.61 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 997.52 ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท การจัดหา
15,000ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวยังถือเป็3,178
และจัดจ�ำหน่
นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของรายได้รวม และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 18 ของรายได้
3,003 รวม
2,111
10,000

1,960

2,453

1. รายได้

2,555

2,613

2,799

13,336
10,885
รายได้จากการขายก๊
าซ LPG
10,726
9,891
10,188
9,912
5,000
9,380
รายได้จากการขายก๊าซ LPG ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยเน้นการขายให้
กับลู9,173
กค้าสถานีบริการ เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90
ของการจ�ำหน่ายก๊าซ LPG ทั้งหมด รายละเอียดการจ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับปี 2557 และปี 2558 แสดงได้ดกรุังงนีเทพและปร�
้ มณฑล
ภาคเหนือตอนลาง

0 หน่วย : ตัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปริมาณจำ�หน่ายก๊าซ LPG
2557

ปีไตรมาส
2557 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปี 2558
55,385
48,775
2558
20,657
รายได้ค19,525
่าบริการขนส่ง

ราคาขายต่อตัน
หนวย / ลานบาท

รวม

รวม

14.45 (24%)

9.76 (19 %)

59.43หารนโยบายพลังงานมีการปรับโครงสร้
51.02างราคาก๊าซ LPG ราคาขายก๊าซเฉลี่ยต่อตันจึงสูงขึ้น ทั้งนี้
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการบริ
60
สถานการณ์ราคาน�้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื6.89
่องในปี
(12%) ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งลดลง ดังจะเห็นได้จากปริมาณขายก๊าซ
LPG ในเขตกรุงเทพและปริ
50 มณฑลที่ลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด
40
30

51

11.27 (22 %)

1,500
300
1,200
0
900
หนวย / ตัน

600

20,000

รวม
12,148

15,000

รวม
30013,888
0
3,003

1,960

หน
วย / ตัน
10,000

20,000

รวม
12,148
10,188

5,000
15,000
0
10,000

รวม
13,888
10,885

1,081.42

1,007.57

การบร�การขนสง

53.74
41.24
60.24
21.34

270.57

2557

2558

การติดตั�ง และรับเหมากอสราง
การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

21.00

ปริมาณขายก๊าซในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภาคเหนือตอนล่างการจัดจำหนาย LPG
1,081.42

รวม
16,513

1,007.57

รวม
12,836

รวม
12,365

3,178

2557

การบร�การขนสง

รวม
11,935

รวม
11,786

รวม
การติดตั�ง และรับเหมากอสราง
12,690
การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

2558

ปริมาณขายก๊าซในเขตกรุ
งเทพและปริมณฑล และภาคเหนือตอนล่าง
2,111
รวม
13,336
16,513

รวม
12,836
10,726

2,453

2,555

2,613

รวม
12,365

รวม
11,935

รวม
11,786

9,380

9,173

9,912

2,799

รวม
12,690
9,891

3,178
1,960 1
ไตรมาส

3,003

กรุงเทพและปร�มณฑล
2,111

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2557

2,453 1
ไตรมาส

ไตรมาส
2,555 2 ไตรมาส
2,613 3
2558

2,799 4
ไตรมาส

ภาคเหนือตอนลาง

รายได้ค่าบริการขนส่ง
กลุ่มบริษัทคาดว่าปริมาณการใช้
งจะยั
งคงลดลง เนื่องจากมีทางเลือกในการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากขึ้นและกลไก
10,885 LPG13,336ในภาคขนส่
10,726
9,891
10,188
9,912
รวม
รวม
หน
ว
ย
/
ล
า
นบาท
5,000
9,173
ตลาดของราคาพลังงานกระทบต่อความต้อ59.43
งการใช้ LPG ในภาคขนส่ง
51.029,380
60

กรุงเทพและปร�มณฑล

รายได้บริการขนส่ง
6.89 (12%)
ภาคเหนือตอนลาง
ปัจจุบนั 0บริษทั ไตรมาส
ฯ เน้50นการให้
บ
ริ
ก
ารขนส่
ง
ภายในกลุ
ม
่
บริ
ษ
ท
ั
เป็
น
หลั
ก
โดยรายได้
ค
า
่
ขนส่
ง
ในปี
2558
จ�ำนวน
51.02
ล้
า
นบาท
ลดลงจากปี 2557
1 ไตรมาส 2 14.45
ไตรมาส
ไตรมาส 1 9.76ไตรมาส
(19 %) 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(24%) 3 ไตรมาส 4
ที่มีอยู่ 59.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ2557
14.15 เนื่องจากปริมาณการขนส่งลดลงตามปริม2558
าณขายก๊าซของบริษัทแม่ในระหว่างปี
40

หนวย / ลานบาท

30
20
60
10
50
400

11.27 ง(22 %)
รายได้ค่าบริการขนส่

รวม
59.43

รวม
51.02

6.89 (12%)

29.99 (59 %)

14.45 (24%)

9.76 (19 %)

2557

2558
11.27
(22 %)

38.09 (64%)

บร�ษัทในเคร�อ
ผูคามาตรา 7 รายอื่น
บุคคลภายนอกอื่น

30
20

38.09 (64%)
29.99 (59 %)

10
0

บร�ษัทในเคร�อ
ผูคามาตรา 7 รายอื่น
บุคคลภายนอกอื่น

2557

2558

ส�ำหรับรายได้ค่าบริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกซึ่งแสดงในงบการเงินรวมปี 2558 จ�ำนวน 21.03 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่มี
รายได้จากการให้บริการแก่บุคลลภายนอกที่มีอยู่ 21.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 เนื่องจากให้บริการขนส่งแก่ปตท. ลดลง
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) การรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม ซึ่ง
รับรู้เป็นรายได้จากการบริการตามขั้นความส�ำเร็จของงาน และ 2) การติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ซึ่งรับรู้เป็นรายได้จากการขาย นอกจากนี้ ยังมี
รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่อาคารส�ำนักงาน (ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประเภท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
โดยมีรายได้ตามประเภทการด�ำเนินธุรกิจดังนี้
52

รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซและรับเหมาก่อสร้าง
หนวย / ลานบาท

300

รวม
67.54

รวม
274.98
5.44 (2 %)

250
200
150

262.14 (95 %)

100

ติดตั�งระบบกาซรถยนต

50

5.52 (8 %)
44.93 (67 %)

0

17.09 (25 %)

รับเหมากอสราง
7.40 (3 %)

2557

เชาพื้นที่อาคาร

2558

ส�ำหรับรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มบริษัทรับงานก่อสร้างคลังก๊าซ LPG ซึ่ง
รับรู้รายได้ตามขั้นความส�ำเร็จของงานในระหว่างปี 2558 มูลค่า 248.15 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างที่เหลืออีกประมาณ 34.57 ล้านบาท คาดว่า
จะรับรู้เป็นรายได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2559
ส่วนรายได้จากการให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ ปรับตัวลดลง เนือ่ งจากการลดลงของจ�ำนวนรถยนต์ทมี่ าติดตัง้ เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มัน
ในตลาดโลกลดลง จึงท�ำให้ไม่มีแรงจูงใจในการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์
รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม เพิ่มขึ้นจาก 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 มีต้นทุนขายก๊าซที่ส�ำคัญคือ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่าขนส่งเข้าคลัง และค่าผ่านคลัง โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงานมีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำไรจากปริมาณแก๊สคงเหลือ อัตราก�ำไรขั้นต้นจากการขายก๊าซ LPG ในปี 2558
จึงเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7.16% จากปี 2557 ที่มีก�ำไรขั้นต้น 6.01%
การบริการขนส่ง
ต้นทุนในการให้บริการขนส่ง ประกอบด้วย ค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ค่าใช้จา่ ยพนักงานขนส่ง ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา และค่าเสือ่ มราคารถขนส่ง
โดยต้นทุนเฉลี่ยในปี 2558 ลดลงเนื่องจากต้นทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงต�่ำลง อัตราก�ำไรขั้นต้นจากการให้บริการขนส่งส�ำหรับปี 2558 จึงเพิ่มขึ้นเป็น
20.79% จากปีก่อนที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้น 15.88%
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การรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ
ส�ำหรับต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างนั้น ต้นทุนหลักจะประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ ต้นทุนค่าออกแบบ และต้นทุนค่าแรงงาน
ของพนักงานเป็นหลัก ในขณะทีก่ ารติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ ต้นทุนส่วนใหญ่ คือ ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้ง ได้แก่ ถังก๊าซและอุปกรณ์เป็นหลัก โดย
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนจากการขาย
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ได้ตงั้ ส�ำรองค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าส�ำหรับสินค้าคงเหลือของธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์เพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี 2558
จ�ำนวน 17.16 ล้านบาท เนือ่ งจากคาดว่าธุรกิจนีไ้ ม่สามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคต ท�ำให้อัตราก�ำไรขัน้ ต้นจากการติดตั้งระบบก๊าซและรับเหมา
ก่อสร้างลดลงเหลือ 20.73% จากปี 2557 ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้น 24.45%
การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
เป็นหลักโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของต้นทุนในการให้บริการ ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรักษา
คุณภาพของบุคลากร ท�ำให้มีก�ำไรขั้นต้นลดลงจากเดิม 50.19% ในปี 2557 เป็น 44.63% ในปี 2558

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัท 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% เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี และมีบุคลากรในการท�ำงาน
เพิ่มขึ้น ประกอบมีค่าเสื่อมราคาคลังก๊าซที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากพร้อมใช้งานได้แล้ว ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปลูกค้าลดลง
ตามปริมาณการขายก๊าซ LPG ที่ลดลง

4. ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ในเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 47.72% ของทุนจดทะเบียน
ที่ช�ำระแล้ว ซึ่งกลุ่มบริษัทมีก�ำไรจากการซื้อกิจการในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม และส่วนแบ่งก�ำไรในระหว่างปี จ�ำนวน 10.77 ล้านบาท
ในเดือนตุลาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 45.00% ของทุนจดทะเบียน
ที่ช�ำระแล้ว ซึ่งกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนในระหว่างปี จ�ำนวน 9.54 ล้านบาท

5. ความสามารถในการท�ำก�ำไร
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับปี 2558 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 156.57 ล้านบาท คิดเป็น 11.57% ต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2557
ที่มีก�ำไรขั้นต้นรวม 103.83 ล้านบาท คิดเป็น 8.26% ต่อยอดขาย คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.79 เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นในปี 2558 ซึ่งมีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูง
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2558 จ�ำนวน 65.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีก�ำไรสุทธิ 27.18 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 140.54 เนื่องจากอัตราก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมทั้งต้นทุนทางการเงิน ไม่ได้แตกต่างจากปีก่อน
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ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

เปลี่ยนแปลง

90.10
128.87
84.45
43.04
40.45
167.24
203.14
13.09
770.38

186.76
80.32
61.62
31.47
208.38
9.33
577.88

-51.76%
60.45%
100.00%
-30.15%
28.54%
100.00%
-2.51%
40.30%
33.31%

84.68
248.27
3.89
18.36
415.18
770.38

157.60
40.64
5.28
374.36
577.88

-46.27%
510.90%
100.00%
247.73%
10.90%
33.31%

สินทรัพย์รวม
ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 770.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จ�ำนวน 577.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
33.31 เนื่องจาก
		 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินฝากที่มีภาระค�้ำประกัน ลดลงเหลือ 130.55 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีอยู่
			 218.23 ล้านบาท เนื่องจากใช้ลงทุนในบริษัทร่วมและให้เป็นเงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน
		 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 80.32 ล้านบาทเป็น 128.87 ล้านบาทเนื่องจากมีลูกหนี้ตามสัญญางานก่อสร้างเพิ่มขึ้น
			 จ�ำนวน 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
			 จ�ำนวน 37.71 ล้านบาท และไม่มเี จ้าหนีเ้ งินกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 43.30 ล้านบาท เนือ่ งจากคณะกรรมการบริหาร
			 นโยบายพลังงานปรับโรงสร้าง LPG โดยยกเลิกเงินน�ำส่งเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่กุมภาพันธ์ 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 จ�ำนวน 374.36 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.90 เนือ่ งจากมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีจ�ำนวน 64.82 ล้านบาท แม้วา่ ในระหว่างปีจะมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จ�ำนวน
24.00 ล้านบาท
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บริษัท ทาคูนิ กรุป จากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี ้สอบบัญชี
รายงานของผู
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31
ธั น วาคม พ.ศ. 2558 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะบริ ษั ท งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
บริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ งก าหนดให้ ข ้าพเจ้าปฏิ บ ัติ ตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึ งวางแผนและปฏิ บ ัติ งานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่ อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงิ นโดยถู กต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิน
การนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั
ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษ ัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 และ
ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงิน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)น
ณงบแสดงฐานะการเงิ
วันที่ 31 นธันวาคม พ.ศ. 2558 หมายเหตุ
สิณนวัทรั
ย์ ธันวาคม พ.ศ. 2558
นทีพ่ 31
สินทรัพย์ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

งบการเงินรวม
90,100,398
186,775,947
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
232,108
บาท
บาท
128,873,842
80,323,729
84,448,425
43,038,816
61,618,638
649,937
168,257
90,100,398
186,775,947
232,108 328,886,571347,343,526
128,873,842
80,323,729
84,448,425
43,038,816
61,618,638
649,937
168,257
40,455,019
31,470,181
347,343,526
328,886,571

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
64,632,341
138,691,309
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
47,569,593
50,785,025
123,418,325
30,000,000
29,007,820
30,081,910
160,718
143,723
64,632,341
138,691,309
264,788,797249,701,96747,569,593
50,785,025
123,418,325
30,000,000
29,007,820
30,081,910
160,718
143,723
36,455,019
26,300,000
264,788,797
249,701,967

167,244,543
4,862,259
40,455,019
203,144,239
718,4466,004,778604,947
167,244,543
4,862,259
423,034,231
203,144,239
770,377,757
718,446
6,004,778
604,947

1,432,016
5,207,875
31,470,181
208,378,637
983,459
1,432,016
991,331530,4475,207,875
248,993,946
208,378,637
577,880,517
983,459
991,331
530,447

240,359,470
36,455,01995,223,226
182,412240,359,470425,974372,646,10195,223,226
637,434,898
182,412
425,974

1,432,016
90,359,770
26,300,00095,551,749
258,380
1,432,016
483,837
90,359,770
425,974214,811,72695,551,749
464,513,693
258,380
483,837
425,974

423,034,231

248,993,946

372,646,101

214,811,726

กรรมการ
กรรมการ _________________________________
770,377,757
577,880,517
รวมสิ นทรั พ_________________________________
ย์

637,434,898

464,513,693

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรั พย์
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
สิสินนทรั
พย์ หมุอนเวียน
ค้าคงเหลื
สิเงินทรั
พย์หมุนเวียนอืย่ นบเท่าเงินสด
สดและรายการเที
เงินลงทุ
นชัพว่ ย์คราว
รวมสิ
นทรั
หมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ให้พกูย้ ย์ืมไม่ระยะสั
้ นแก่
สิเงินนทรั
หมุนเวี
ยนบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค้าประกัน
รวมสิ
เวียน าระ
ลูกหนีน้ กทรั
ารค้พาย์ทีห่ถมุึงนกาหนดช
เกินกว่าหนึ่ งปี
สิเงินนทรั
ม่ หมุษนทั เวีย่ยอนย
ลงทุพนย์ ไในบริ
เงินลงทุ
นในบริ ษท่ัติดร่ วภาระ
ม
ฝากธนาคารที
อสัคง้าหาริ
มทรั
ประกั
น พย์เพื่อการลงทุน
ทีลูก่ดหนี
ิน อาคารและอุ
กรณ์ าระ
้ การค้าที่ถึงกปาหนดช
สิ นเกิทรันพกว่ย์าไหนึ
ม่ม่ ีตงปีวั ตน
สิเงินทรั
าษีเงิษนทได้
ลงทุพนย์ภในบริ
ั ย่รออตั
ย ดบัญชี
สิเงินทรั
ม่หมุษนทัเวีร่ยวนอื
ลงทุพนย์ไในบริ
ม ่น
อสังหาริ
มทรั
รวมสิ
นทรั
พย์พไย์ม่เหพืมุ่อนการลงทุ
เวียน น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

7
หมายเหตุ
8
26
9
7
8
26
9
7
10
11
127
13
14
10
16
11
12
13
14
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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กรรมการ _________________________________ กรรมการ _________________________________

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สินทรัพย์

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

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

15

พ.ศ. 2558
บาท
90,100,398
232,108
128,873,842
84,448,425
61,500
43,038,816
84,684,915
649,937
214,167,306

พ.ศ. 2557
บาท
186,775,947
80,323,729
-61,618,638
157,595,964
168,257-

พ.ศ. 2558
บาท
64,632,341
47,569,593
123,418,32529,007,820
65,572,029
160,718
214,167,306

พ.ศ. 2557
บาท
138,691,309
50,785,025
30,000,00030,081,910
110,411,009
143,723-

15

347,343,526
6,000,000

328,886,571
6,541,417

264,788,797
6,000,000

249,701,967
6,000,000

788,015
40,455,019
9,882,849
756,139
316,340,724167,244,543
4,862,259
203,144,239
28,100,000
718,446
3,113,092
6,004,778
1,671,066
604,947
1,008,321

31,470,181
2,385,550
824,107
1,432,016
167,347,0385,207,875
208,378,637
34,100,000
983,459991,331
825,627
530,447
423,222

788,015
36,455,019
2,039,669
288,567,019
240,359,470

95,223,226
3,500,000
182,412
3,113,092
865,660425,974
250,843

26,300,000
1,345,785
1,432,016
117,756,794
90,359,770
95,551,749
9,500,000
258,380483,837
394,679
425,974-

หนี้ สินนไม่
รวมสิ
ทรัหพมุย์นไเวี
ม่ หยนอื
มุน่นเวียน

4,962,174
423,034,231

821,566
248,993,946

324,811
372,646,101

324,811
214,811,726

รวมหนี
ส้ ิ นพไม่ย์ หมุนเวียน
รวมสิ
นทรั

38,854,653
770,377,757

36,170,415
577,880,517

8,054,406
637,434,898

10,219,490
464,513,693

รวมหนีส้ ิน

355,195,377

203,517,453

296,621,425

127,976,284

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ส้ ิ นและส่
วนของผู้ถือหุ้น
เงิหนีนลงทุ
นชัว่ คราว
ลูหนี
กหนี
ารค้นาเวีและลู
ส้ ิ น้ กหมุ
ยน กหนี้ อื่น
เงิเงินนให้
แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เบิกกเกิูย้ ืมนระยะสั
บัญชี ธ้ นนาคาร
สิเจ้นาหนี
ค้าคงเหลื
้ การค้าอและเจ้าหนี้ อื่น
สิเงินนทรั
หมุนเวี้ นยจากสถาบั
นอื่ น นการเงิน
กูย้ พืมย์ระยะสั
ส่วนของเงิ
่ถึงกาหนด
รวมสิ
นทรัพนย์กูหย้ ืมมุระยะยาวจากธนาคารที
นเวียน
ชาระภายในหนึ่ งปี
สิส่นวนของหนี
ทรัพย์ ไม่้ หสิมุนนตามสั
เวียนญญาเช่า
ทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ภายในหนึ่ งปี
ค้ าประกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ลูกหนี้ การค้าที่ถึงกาหนดชาระ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
เกินกว่าหนึ่ งปี
หมุนษเวีทั ยย่นอย
เงิรวมหนี
นลงทุนส้ ินในบริ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีงส้ หาริ
ินไม่มหทรัมุพนเวี
อสั
ย์เพืยน่อการลงทุน
ทีเงิ่ดนินกูย้ อาคารและอุ
ปกรณ์
ืมระยะยาวจากธนาคาร
สิหนี
นทรั
ย์ไม่มญีตญาเช่
วั ตนาทางการเงิน
้ สินพตามสั
สิภาระผู
นทรัพกย์พัภนาษีผลประโยชน์
เงินได้รอตัดพบันัญกชีงาน
สิหนี
นทรั
ย์ไม่เงิหนมุได้
นเวีรอตั
ยนอืดบั่ นญชี
้ สินพภาษี

หมายเหตุ
7

8
26
15
9
17

15
7

10
11
12
13
15
14
15
16
18
16

กรรมการ _________________________________ กรรมการ _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สินทรัพย์

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

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

พ.ศ. 2558
บาท
90,100,398
232,108
128,873,842
84,448,425
43,038,816
649,937

พ.ศ. 2557
บาท
186,775,947
80,323,729
61,618,638
168,257

พ.ศ. 2558
บาท
64,632,341
47,569,593
123,418,325
29,007,820
160,718

พ.ศ. 2557
บาท
138,691,309
50,785,025
30,000,000
30,081,910
143,723

347,343,526

328,886,571

264,788,797

249,701,967

600,000,000

200,000,000

600,000,000

200,000,000

7

40,455,019

31,470,181

36,455,019

26,300,000

10

167,244,543
200,000,000
4,862,259
106,643,230
203,144,239
718,446
20,636,290
6,004,778
604,947
4,320,000

1,432,016
200,000,0005,207,875
106,643,230
208,378,637
983,459
20,636,290
991,331
530,447
2,900,000

240,359,470
200,000,000106,643,23095,223,226
182,412425,974
4,320,000

1,432,016
90,359,770
200,000,000106,643,23095,551,749
258,380483,837
425,974
2,900,000

ยังไม่
ได้พจดั ย์สรร
รวมสิ
นทรั
ไม่ หมุนเวียน

83,582,860
423,034,231

44,183,544
248,993,946

29,850,243
372,646,101

26,994,179
214,811,726

รวมส่ วนนของบริ
รวมสิ
ทรัพย์ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

415,182,380
770,377,757
-

374,363,064
577,880,517
-

340,813,473
637,434,898
-

336,537,409
464,513,693
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

415,182,380

374,363,064

340,813,473

336,537,409

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

770,377,757

577,880,517

637,434,898

464,513,693

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ิ นและส่
นของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
เงิหนีนส้ลงทุ
นชัว่ วคราว
ลูส่ กวนของผู
หนี้ การค้้ ถาือและลู
หุ้น กหนี้ อื่น
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน
ทุนเรื อนหุ ้น
สิ นค้าคงเหลือ
ทุนจดทะเบียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
หุ ้นสามัญจานวน 1,200,000,000 หุ้น
รวมสินทรั
นเวียหนุ ้นละ 0.5 บาท
มูลพค่าย์ทีห่ตมุราไว้
(พ.ศ. 2557 : หุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ ้น
สินทรัพหุย์ ้ไนม่ละหมุ0.5
นเวีบาท)
ยน
เงินทุฝากธนาคารที
ิดภาระว
นที่ออกและช่ตาระแล้
ค้าประกั
น ญจานวน 400,000,000 หุ ้น
หุ ้นสามั
ลูกหนี้ กชารค้
าที่ถมึงมูกลาหนดช
าระเต็
ค่าแล้วาระ
หุ ้นละ 0.5 บาท
เกินกว่(พ.ศ.
าหนึ่2557
งปี : หุ ้นสามัญจานวน
เงินลงทุ400,000,000
นในบริ ษทั ย่อหุย้น ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
เงินลงทุหุน้นในบริ
ษทั บาท)
ร่ วม
ละ 0.5
อสั
งหารินมมูทรั
ส่ วนเกิ
ลค่พาหุย์้นเพื่อการลงทุน
ทีส่่วดนเกิ
ิน อาคารและอุ
ปกรณ์ รกิจภายใต้
นทุนจากการรวมธุ
สิ นการควบคุ
ทรัพย์ไม่มีตเดีวั ยตน
วกัน
สิกาไรสะสม
นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นจัทรั
พย์ไม่หวมุ- นทุเวีนยสนอื
่น
ดสรรแล้
ารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ
7
8
26
19
9

11
12
19
13
14
16

20

กรรมการ _________________________________ กรรมการ _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
61

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ทั ทาคู
ิ กรุ๊ ป้นจสุ
ากัด
ด (มหาชน)
สำบริ�ษหรั
บนปีสิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายได้

หมายเหตุ

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ

1,019,000,554
333,876,438

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

1,007,566,006
-

1,081,422,185
-

รวมรายได้

1,352,876,992

1,204,255,450

1,007,566,006

1,081,422,185

ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ

(960,111,561)
(236,194,061)

(1,032,010,282)
(68,417,762)

(935,556,178)
-

(1,019,981,462)
-

รวมต้ นทุนขาย

(1,196,305,622)

(1,100,428,044)

(935,556,178)

(1,019,981,462)

22

156,571,370
11,802,747

103,827,406
9,078,743

72,009,828
32,584,299

61,440,723
35,204,186

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

11

168,374,117
(24,195,540)
(61,412,368)
(3,147,894)
1,234,543

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

104,594,127
(28,717,094)
(39,159,629)
(2,313,201)
-

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

กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

24

80,852,858
(15,471,044)

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

34,404,203
(5,788,115)

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

กาไรสุ ทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น:
รายการที่จะไม่จดั ประเภทใหม่ไปยังกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

65,381,814

27,178,094

28,616,088

31,659,176

(562,498)

-

(340,024)

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

64,819,316

27,178,094

28,276,064

31,659,176

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

65,381,814
-

27,178,094
-

28,616,088
-

31,659,176
-

กาไรสุ ทธิสาหรับปี

65,381,814

27,178,094

28,616,088

31,659,176

64,819,316
-

27,178,094
-

28,276,064
-

31,659,176
-

64,819,316

27,178,094

28,276,064

31,659,176

0.16

0.08

0.07

0.09

กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่น

การแบ่ งปันกาไร

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้น

25

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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63

19
21
20

21
19
20
21
20

หมายเหตุ

21
20

หมายเหตุ

200,000,000

200,000,000
150,000,000
50,000,000
-

200,000,000
150,000,000
50,000,000
200,000,000-

200,000,000
ทุนที่ออกและชาระแล้วบาท
200,000,000

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
บาท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
กำรเพิ่มทุน
เงินปันผล
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
เงินปันผล
กำรเพิ่มทุน
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินปันผล
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื
วันทีำหรั
่ 31 บธัปีนวาคม พ.ศ. 2558
กำไรเบ็ดเสร็อ จณรวมส

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปันผล
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ทั ทาคู
ิ กรุ๊ป้นจากั
ดด(มหาชน)
สำบริงบแสดงการเปลี
�ษหรั
บนปีสิ
สุ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

106,643,230

106,643,230
5,360,000
101,283,230
-

106,643,230
5,360,000
101,283,230
106,643,230-

106,643,230
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นบาท
106,643,230

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

20,636,290

20,636,290
20,636,290
-

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

2,900,000

2,900,000
2,900,000
-

2,900,000
1,420,000
2,900,000
4,320,000-

ส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนเกินทุนจาก
กาไรสะสม
การรวมธุรกิจ
ภายใต้ การ
จัดสรรแล้ ว
ควบคุมเดียวกัน ทุนสารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม บาท
บาท
ส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนเกิ
นทุนจาก
20,636,290
2,900,000
กาไรสะสม
การรวมธุรกิจภายใต้ การจัด1,420,000
สรรแล้ ว
ควบคุมเดียวกัน- ทุนสารองตามกฎหมายบาท
บาท
20,636,290
4,320,000

งบการเงินรวม

44,183,544

44,183,544
45,855,450
(25,950,000)
(2,900,000)
27,178,094

44,183,544
45,855,450
(24,000,000)
(1,420,000)
(25,950,000)
64,819,316
(2,900,000)
83,582,860
27,178,094

44,183,544
(24,000,000)
ยังไม่ได้
(1,420,000)
จัดสรร
64,819,316
บาท
83,582,860

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

-

-

--

ส่ วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมบาท
-

ส่ วนได้เสีย
ที่ไม่มอี านาจ
ควบคุม
บาท

374,363,064

374,363,064
221,851,740
151,283,230
(25,950,000)
27,178,094

374,363,064
221,851,740
(24,000,000)
151,283,230
(25,950,000)
64,819,316
415,182,380
27,178,094

374,363,064
(24,000,000)
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
64,819,316
บาท
415,182,380

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท
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19
21
20

21
20

หมายเหตุ

19
21
20

200,000,000

150,000,000
21
50,000,000
20
-

200,000,000

200,000,000
หมายเหตุ-

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
บาท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
กำรเพิ่มทุนหุ ้นสำมัญ
เงินปันผล
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงิยอดคงเหลื
นปันผล อ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
กำรเพิ
่มทุน
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
เงินปันผล
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยอดคงเหลื
วันทีำหรั
่ 31บธัปี นวาคม พ.ศ. 2558
กำไรเบ็ดเสร็อจณรวมส

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปันผล
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สำบริงบแสดงการเปลี
�ษหรั
บปีสิ่ย้นนแปลงส่
สุดวัวนนของผู
ที่ 31้ถือหุ้ธัน นวาคม พ.ศ. 2558

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

200,000,000

106,643,230
150,000,000
50,000,000
-

200,000,000
5,360,000101,283,230200,000,000-

106,643,230

106,643,230
ทุนที่ออกและชาระแล้-ว
บาท-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

106,643,230

5,360,000
101,283,230
-

20,636,290

106,643,230
20,636,290 -106,643,230
-

20,636,290

20,636,290
ส่ วนเกิ-น
มูลค่าหุ-้ น
บาท

2,900,000

2,900,000
-

2,900,000

2,900,000
- 1,420,000 2,900,000
4,320,000 -

4,320,000

26,994,179

44,183,544
24,185,003
(25,950,000)
(2,900,000)
31,659,176

26,994,179
45,855,450
(24,000,000)
(1,420,000) (25,950,000)
28,276,064
(2,900,000)
29,850,243
27,178,094

83,582,860

จัดสรรแล้ว
2,900,000
44,183,544
ทุนสารอง (24,000,000)
ตามกฎหมาย
ยั
ง
ไม่
ไ(1,420,000)
ด้จัดสรร
1,420,000
64,819,316
บาท บาท

ส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนเกินทุนจาก
กาไรสะสม
การรวมธุรกิจ
ภายใต้ การ
จัดสรรแล้
ว
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษทั ยังไม่ได้
ควบคุมเดียวกัน ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรร
บาท
บาท
บาท
กาไรสะสม

งบการเงินรวม

-

-

-

----

-

ส่ วนได้เสีย
ที่ไม่ มอี านาจ ควบคุม บาท -

ส่ วนได้เสีย
ที่ไม่มอี านาจ
ควบคุม
บาท

336,537,409

374,363,064
179,545,003
151,283,230
(25,950,000)
31,659,176

336,537,409
221,851,740
(24,000,000)
151,283,230(25,950,000)
28,276,064
340,813,473
27,178,094

415,182,380

374,363,064
รวมส่
วนของ
(24,000,000)
ผู้ถือหุ้น64,819,316
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

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

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ิ กรุ๊ ป จ้นากัสุ
ดด
(มหาชน)
สำบริงบกระแสเงิ
�ษัทหรัทาคูบนนปีสิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
กระแสเงิ
นสดจากกิจกรรมด
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเนิ
าเงินนงาน
สด
กำไรก่อนภำษีเงินได้
เงินลงทุนชัว่ คราว
รำยกำรปรับปรุ งกำไรสุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงิน(กลั
ให้กบูย้ รำยกำร)ค่
ืมระยะสั้ำนเผืแก่
บริ้ สษงสั
ทั ทียจะสู
่เกี่ ยวข้
่อหนี
ญ องกัน
สิ นค้ค่าำเผืคงเหลื
อ ลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ
่อกำรลดมู
ล้ำสมั
สิ นทรัพค่ย์ำเผืหมุ่อสินนเวีค้ยำนอื
่ น ยและเคลื่อนไหวช้ำ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
ตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งกำไรจำกบริ ษทั ร่ วม
สินทรั
พย์้ไยม่รับหมุนเวียน
ดอกเบี
ต้นทุนทำงกำรเงิน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้าประกัน
กำรเปลี
นแปลงในสิ
นทรัพย์แาระ
ละหนี้สินดำเนิ นงำน
ลูกหนี้ ก่ยารค้
าที่ถึงกาหนดช
- ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เกินกว่าหนึ่ งปี
- สิ นค้ำคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงิน-ลงทุ
สิ นนทรัในบริ
พย์ไม่ษหทั มุร่นวเวีมยนอื่น
อสัง-หาริ
มทรั
พย์ำเและเจ้
พื่อการลงทุ
เจ้ำหนี
ำหนี้อื่นน
้ กำรค้
่น
้ สินหมุนเวียปนอื
ที่ดิน- หนี
อาคารและอุ
กรณ์
- ภำระผู
พนักงำน
สิ นทรั
พย์ไม่กมพัีตนวัผลประโยชน์
ตน
- หนีสินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพ้ ย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินพสดจำกกำรด
นงำน
สิ นทรั
ย์ไม่หมุนเวีำเนิยนอื
่น
- ดอกเบี้ยจ่ำย

หมายเหตุ
หมายเหตุ

7
8

12, 13, 14
268, 10

9

9

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

10
11
12
13
14
16

พ.ศ. 2557
บาท

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

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

90,100,398
186,775,947
80,852,858
34,137,018
232,108
128,873,842
80,323,729
16,182,327
14,933,335
84,448,425
(343,873)
(2,080,283)
43,038,816
61,618,638
17,768,068
506,851
649,937
168,257

64,632,341
34,404,203
47,569,593
6,417,892
123,418,325
(288,278)
29,007,820
160,718 -

138,691,309
35,276,457
50,785,025
4,501,110
30,000,000
(2,134,637)
30,081,910
143,723-

347,343,526

264,788,797

249,701,967

(27,467)
(1,234,543)
(4,689,391)
3,147,894

7

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

111,655,873
40,455,019

328,886,571

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

2,868
(5,242,101)
2,313,201

47,592,870
31,470,181

37,607,785
36,455,019

(45,866,448)
(5,692,528)
1,432,016
811,754
(17,131,802)
(481,680)
(74,871)
167,244,543
(74,500)
342,416
4,862,259
5,207,875
(72,887,047)
59,326,972
(67,968) 208,378,637
(335,845)
203,144,239
142,316
171,307
718,446
983,459
4,140,608
493,406

7,084,905
1,074,090
240,359,470
(16,995)
-(44,836,630)
95,223,226 45,951
182,412
-

6,004,778
(2,627,092)
604,947

(3,147,894)

991,331
84,691,925
530,447
(1,534,994)

(1,810,880)
559,272

36,391,322
26,300,000
(390,502)

959,106
425,974

1,432,016
(16,746,357)
90,359,770
(118,534)
122,41634,392,16295,551,74942,673
258,380
1,651
483,837
53,694,831
425,974

(2,313,201)

(559,272)

รวมสิ
นทรัเงินพได้
ย์ ไจม่่ำหย มุนเวียน
- ภำษี

423,034,231
(12,261,610) 248,993,946
(8,210,013)

372,646,101
(4,274,545)

214,811,726
(2,701,501)

เงิรวมสิ
นสดสุนททรัธิ ไพด้ย์มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

770,377,757
(18,036,596) 577,880,517
74,946,918

637,434,898
(5,628,640)

464,513,693
50,434,058

กรรมการ _________________________________ กรรมการ _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงิ
65 นนี้

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

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กรุ๊ป จ้นากัสุ
ด (มหาชน)
สำบริ�ษัทหรัทาคูบนิปีสิ
ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์ หมุนเวียน
นสดจากกิจกรรมลงทุ
เงิกระแสเงิ
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินนสด
นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงิเงินนสดจ่
ลงทุำนยลงทุ
ชัว่ คราว
เงินจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงิเงินนสดจ่
ให้กำูย้ ยเพื
ืมระยะสั
แก่บนริชัษว่ ทั ครำว
ที่เกี่ยวข้องกัน
่อซื้อเงิ้นนลงทุ
สิเงินนสดรั
ค้าคงเหลื
อ บชำระเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บจำกกำรรั
แก่บพุคย์คลและกิ
กำรที
สิ นทรั
หมุนเวียจนอื
่ น ่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ

7

11
13, 14

8
26
9

26

ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ำยจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคล
หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สิเงินนทรั
พย์่ตไิดม่ภำระค
หมุน้เวี
ยน น
ฝำกที
ำประกั

เงินสดและรำยกำรเที
รวมสิ
นทรัพย์ ไม่ หมุยนบเท่
เวียำเงินนสด
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

รวมสิ
นทรัพย์ ยบเท่ าเงินสดปลายปี
เงินสดและรายการเที

พ.ศ. 2558
บาท

7

12
13
14
16

7
7
7
7

1,386,994

328,886,571

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

64,632,341

138,691,309
-(4,704,482)
50,785,025
30,000,00030,081,910
10,000,000
143,723

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

(149,999,700)
(329,202)
47,569,593
123,418,325 -

29,007,820
40,010,000
160,718

3,093,505

264,788,797

1,044,853

249,701,967

(114,748,425)
(8,984,838)

(26,400,382)

(133,428,325)
(10,155,019)

(15,000,000)
(26,300,000)

(260,537,449)

(32,182,651)

(250,808,741)

(34,959,629)

36,455,019

26,300,000

214,167,306
(6,000,000)
240,359,470 (24,000,000)
(1,788,893)

(6,000,000)
1,432,016
151,283,230
90,359,770
(25,950,000)
(2,018,330)

182,378,413

117,314,900

40,455,019

15
1015
19
1121
17

พ.ศ. 2557
บาท

90,100,398
186,775,947
(166,010,000)
232,108
- (4,787,355)
(7,269,263)
128,873,842
80,323,729
147,509
100,000
84,448,425
- (232,108)
43,038,816
61,618,638
30,300,000
649,937
168,257 347,343,526

26
7

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

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

3,777,768

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

ทธิใช้ไปในกิ
กรรมลงทุน
เงิเงินนสดสุ
ฝากธนาคารที
่ติดจภาระ
ค้ าประกั
น จกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
ลูรับกเงิหนี
าที่ถึง้ นกจำกสถำบั
าหนดชาระ
นกู้ กย้ ารค้
มื ระยะสั
นกำรเงิน
้
จ่ำยคื
น
เงิ
น
กู
ย
ม
ื
ระยะยำวจำกสถำบั
นกำรเงิน
เกิ กว่าหนึ่ งปี
เงิเงินนสดรั
ลงทุบนจำกกำรเพิ
ในบริ ษทั ่มย่ทุอนย
นปันผล
เงิจ่ำนยเงิลงทุ
นในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สดและรายการเที
สิเงินทรั
พย์ไม่มีตวั ตนยบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
สิเงินนสดและรำยกำรเที
ทรัพย์ภาษีเงินได้ยรบเท่
อตัำดเงิบันญสดต้
ชี นปี
สดและรายการเที
สิเงินนทรั
พย์ไม่หมุนเวียยบเท่
นอื่ นาเงินสดปลายปี

งบการเงินรวม

214,167,306
(6,541,417)
- (24,000,000)
167,244,543
(1,788,893)

31,470,181
(6,543,149)
1,432,016
151,283,230
(25,950,000)
(3,947,271)

4,862,259
5,207,875
181,836,996
114,842,810
203,144,239
208,378,637
(96,737,049)
157,607,077
718,446
983,459
186,775,947
29,168,870
6,004,778
991,331
90,038,898
186,775,947
604,947
530,447

95,223,226
(74,058,968)
182,412
138,691,309
64,632,341
425,974

95,551,749
132,789,329
258,380
5,901,980
483,837
138,691,309
425,974

90,100,398
423,034,231

186,775,947
248,993,946

64,632,341
372,646,101

138,691,309
214,811,726

770,377,757
90,038,898

577,880,517
186,775,947

637,434,898
64,632,341

464,513,693
138,691,309

155,027
5,690,000
585

179,029
4,574

5,690,000
583

2,350
-

(61,500)

-

-

-

รายการทีไ่ ม่ กระทบเงินสด
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์โดยสิ นเชื่อ (รวมอยูใ่ นเจ้ำหนี้อื่น)
ซื้อสิ นทรัพย์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
จำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์โดยสิ นเชื่อ (รวมอยูใ่ นลูกหนี้อื่น)

กรรมการ _________________________________ กรรมการ _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงิ
66 นนี้

บริบริษษัทัททาคูทาคู
๊ป จำ�กัด (มหาชน)
นิ กรุ๊ ปนจิ ากักรุ
ด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริษัท
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริษัท
สาหรับบปีปี สสิ้นิ้นสุสุดดวันวัทีน่ 31
พ.ศ. 2558พ.ศ. 2558
ส�ำหรั
ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน
ไว้ดงั นี้
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษ ัท” รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยแสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
กลุ่มบริ ษ ัทดาเนิ นธุ รกิ จหลักในธุ รกิ จการค้าแก๊ส ธุ รกิ จบริ การขนส่ งแก๊ส ธุ รกิ จบริ การติดตั้งแก๊ส ธุ รกิ จตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม และธุรกิจผูล้ งทุนในธุรกิจก่อสร้างและพลังงานทดแทน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทได้จัดท าขึ้ นตามหลักการบัญชี ที่ รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเป็ นหลักในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน
การจัดท างบการเงินให้ส อดคล้องกับ หลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่ ส าคัญ และการใช้ดุล ยพินิ จของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดท าขึ้ น ตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษ ัท ไป
ถือปฏิบตั ิและต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่งได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทยในกรณี ที่มี
เนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญ ชี ที่มีการปรั บปรุ งและ
การตีความที่เกีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับ
เหมืองผิวดิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้แก่การเพิ่มเติมข้อกาหนดให้กิจการ
จัดกลุ่ มรายการที่ แ สดงอยู่ใน “กาไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น ” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้น สามารถจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้หรื อไม่ มาตรฐานที่ปรั บปรุ งนี้ ไม่ได้ระบุว่ารายการใด
จะแสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานนี้แล้ว
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557) กาหนดให้รายการชิ้นส่ วนอะไหล่ อุปกรณ์ สารองไว้ใช้งาน
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่ อมบารุ ง รับรู ้ เป็ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเข้าคานิ ยามของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวให้จดั ประเภทเป็ นสิ นค้าคงเหลือ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ ง
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญ ชี ที่มีการปรั บ ปรุ งและ
การตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2557) การเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญได้แก่ (ก) ผลกาไรและขาดทุ นจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็ น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู ้ใน “กาไร
ขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ ” ทัน ที ผลกาไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยจะไม่
สามารถรับรู ้ตามวิธีขอบเขตหรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดีตจะรับรู ้ในงวดที่มี
การเปลี่ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยงั ไม่เป็ นสิ ทธิขาดจะไม่สามารถรับรู ้ตลอดระยะเวลาการให้บริ การ
ในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กาหนดสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กาหนดสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
ซึ่งต้องใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่ วนงานดาเนินงาน โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินรวมสาหรับเฉพาะส่ วนงานที่รายงาน
หากโดยปกติมีการนาเสนอข้อมูลจานวนเงินดังกล่าวต่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการปฏิบตั ิการ และถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงที่ มีส าระสาคัญจากจานวนเงิน ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจาปี ล่าสุ ดสาหรั บส่ วนงาน
ที่รายงานนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ได้มีการกาหนดคานิ ยามของคาว่า “ควบคุม” ซึ่ งถูกนามาใช้แทน
หลักการของการควบคุมและการจัดทางบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานนี้ได้กาหนดว่าเมื่อใดกิจการควรจัดทางบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของ
การควบคุม อธิ บ ายหลักการของการนาหลัก การของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิ บายถึงข้อกาหนดในการ
จัดทางบการเงินรวม หลักการส าคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่น้ ี คือหากมีอานาจควบคุ ม
จะต้อ งมีการจัดทางบการเงิน รวมเฉพาะในกรณี ที่ผูล้ งทุ นได้แสดงให้เห็ นถึงอานาจการควบคุมที่เหนื อกว่า
ผูถ้ ูกลงทุน ผูล้ งทุนได้รับผลตอบแทนที่ผนั แปรจากการที่มีส่วนเกี่ ยวข้องในผูถ้ ูกลงทุน และมีความสามารถ
ในการใช้อ านาจในผูถ้ ู ก ลงทุ น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ ผลตอบแทนที่ กิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่ าวอาจ
ส่ งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่มีการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้อง
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญ ชี ที่มีการปรั บปรุ งและ
การตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ได้กาหนดคานิ ยามของสัญญาร่ วมการงานว่าเป็ นสัญญาที่ผรู ้ ่ วมทุน
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่ วมในกิจกรรมที่จดั ตั้งขึ้น การตัดสิ นใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับ
ความเห็นชอบโดยผูค้ วบคุมร่ วมอย่างเป็ นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดของคานิ ยามว่าการควบคุมร่ วม
การร่ วมการงานสามารถอยูใ่ นรู ปแบบของการดาเนินงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่
แสดงออกมาซึ่ งสั ม พัน ธ์ กับ ข้อ ตกลงที่ จัดท าขึ้ น หากในข้อ ก าหนดผู ้ร่ วมทุ น ได้รั บ เพี ยงสิ น ทรั พย์สุ ทธิ
การร่ วมงานดังกล่าวถือเป็ นการร่ วมค้า ส่ วนการดาเนิ นงานร่ วมกันจะมีสิทธิ ในสิ นทรั พย์และมีภาระในหนี้ สิน
การดาเนิ นงานร่ วมกันจะบันทึกบัญชีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระในหนี้ สิน การร่ วมค้าจะบันทึกส่ วนได้เสี ย
โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย มาตรฐานดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่มีการลงทุนใหม่
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมิน
ความเสี่ ยงและผลกระทบทางด้านการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ส่ วนได้เสี ยที่ กิ จการมี กับ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม
การร่ วมการงาน และกิ จการซึ่ งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานฉบับนี้แล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง และลดความซ้ าซ้อนของคานิ ยาม
ของมูลค่ายุติธรรม โดยการกาหนดคานิ ยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยข้อมูล
ส าหรั บ ใช้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาตรฐานดัง กล่ า วไม่ ส่ ง ผลกระทบกับ งบการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2557) การตีความนี้ ให้ใช้กบั ผลประโยชน์
หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่ น ของพนักงาน
ข้อ กาหนดเงิน ทุ น ขั้น ต่ าภายใต้ก ารตี ความนี้ หมายถึ งข้อก าหนดใดๆที่ กาหนดให้กิจการต้องสมทบเงิน ทุ น
สาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน การตีความนี้ อธิ บายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้นกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินโครงการจากข้อกาหนด
หรื อข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นต่า มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557) การตีความนี้ ให้วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
ส าหรั บ ต้นทุ นการเปิ ดหน้ าดิ นในช่ วงการผลิ ตส าหรั บ เหมื องผิวดิ น มาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่ งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญ ชี ที่มีการปรั บ ปรุ งและ
การตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญ ชี ที่มีการปรั บปรุ งและ
การตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญ ชี ที่มีการปรั บ ปรุ งและ
การตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
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เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้กาหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเสื่ อมราคาสะสม ในกรณี ที่กิจการใช้วธิ ีการ
ตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิ บายเกี่ ยวกับวิธีการ
ปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ส าหรั บ เงินสมทบจากพนัก งานหรื อบุ คคลที่ สามแก่ โครงการผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้ให้
ชัดเจนขึ้น การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริ การที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่ เงินสมทบนั้นเกิ ดขึ้ น เท่ านั้น และเงิน สมทบที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ การที่ มากกว่าหนึ่ งรอบ
ระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ได้รวมกิ จการที่ ให้ บริ การด้านผูบ้ ริ หารส าคัญแก่ กิ จการที่ รายงาน หรื อแก่ บ ริ ษ ัทใหญ่ ข องกิ จ การที่ รายงาน
ซึ่งกิจการต้องเปิ ดเผยจานวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสาคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง 2558) ให้กิ จการที่ ดาเนิ น ธุ รกิ จด้านการลงทุ น ที่ ได้รับ การยกเว้น
ไม่ตอ้ งรวมบริ ษทั ย่อยเข้ามาในการจัดทางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้
และได้ก าหนดให้วดั มู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าวด้วยมู ล ค่ ายุติธ รรมและรั บ รู ้ ก ารเปลี่ ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกาไรหรื อขาดทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกาหนดเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วธิ ี มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการจาหน่ าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที่การวัดมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่ นลาดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิ ดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสาคัญที่ใช้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้กาหนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ยวกับการ
ปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าตัดจาหน่ายสะสมในกรณี ที่กิจการใช้วธิ ีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กาหนดให้ชดั เจนขึ้นว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุรกิจหรื อไม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 41 เรื่ อ ง เกษตรกรรม ได้มีก ารกาหนดให้สิ น ทรั พย์ชีวภาพ รวมถึงผลผลิ ตทาง
การเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยวจากสิ นทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
สภาวิชาชี พได้มีการออกแนวปฏิ บัติทางการบัญชี ส าหรั บ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 41 เรื่ อ ง เกษตรกรรม
โดยยกเว้นพืชเพื่อการให้ผลิ ตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 แนวปฏิ บ ัติน้ ี กาหนดให้
พื ช เพื่ อ การให้ ผลิ ตผล จะต้อ งวัด มู ล ค่ าด้วย ราคาทุ น หั ก ค่ าเสื่ อมราคาสะสมหั ก ค่ าเพื่ อ การด้อ ยค่ า (ถ้ามี )
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ได้กาหนด
คานิยามให้ชดั เจนขึ้น สาหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ์” และกาหนดคานิยามแยกกันระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน”
และ “เงื่อนไขการบริ การ”
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การรวมธุ รกิ จ ได้กาหนดให้ชัดเจนขึ้ น
ในเรื่ อ ง ก) ภาระผูก พัน ที่ กิ จการต้อ งจ่ ายช าระสิ่ งตอบแทนที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ที่ เข้าค านิ ย ามของเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน ว่าเป็ นหนี้ สินทางการเงินหรื อส่ วนของเจ้าของตามคานิ ยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อื่นที่ เกี่ ยวข้อ ง และได้กาหนดให้วดั มูล ค่าสิ่ งตอบแทนที่ อ าจจะเกิ ดขึ้น ที่ ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็ นส่ วนของ
เจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรื อขาดทุนทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาหรับการจัดตั้ง
การร่ วมค้าที่อยูภ่ ายใต้มาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง ส่ วนงานดาเนิ นงาน ได้กาหนดให้มีก าร
เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้บ ริ ห ารในการรวมส่ วนงานเข้า ด้ว ยกัน และก าหนดให้ น าเสนอ
การกระทบยอดสิ นทรัพย์ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
ให้กบั ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม การปรับปรุ งนี้ได้ให้คานิ ยาม
ของกิจการที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนและได้กาหนดข้อยกเว้นในการจัดทางบการเงินรวม ซึ่ งการปรับปรุ ง
ดังกล่าวส่ งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิ จที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนาบริ ษทั ย่อย
เกื อบทั้งหมดมารวมในการจัดท างบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่ าเงิน ลงทุ นในบริ ษ ัท ย่อยเหล่ านั้น ด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) ได้กาหนดให้กิจการที่ดาเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุ น
เปิ ดเผยข้อมูลที่กาหนดไว้สาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อ ง มูลค่ายุติธรรม ได้กาหนดให้ชัดเจนขึ้ น
เกี่ ยวกับ ข้อยกเว้น ในเรื่ องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ป ฏิบตั ิใช้กับ ทุกสัญญาที่ อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู ้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญา
ที่ไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กล่าวถึงการบัญชีสาหรับหนี้ สินการจ่ายเงินที่นาส่ งรั ฐ หากหนี้ สินนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยงั ได้กล่าวเกี่ยวกับการบัญชี สาหรั บหนี้ สิน
การจ่ายเงินที่นาส่ งรัฐที่จงั หวะเวลาและจานวนเงินมีความแน่นอน
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
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เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และ
การดาเนินงานที่ยกเลิก

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
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เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
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เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมือง
ผิวดิน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
(1)

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิ จการ(ซึ่ งรวมถึงกิ จการเฉพาะกิ จ) ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิ จการเมื่อกลุ่มบริ ษทั
มีการเปิ ดรับ หรื อมีสิ ทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับผูไ้ ด้รับ การลงทุน และมีความสามารถทาให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อย
ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษ ัทจะไม่น างบการเงิน ของ
บริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุม
กลุ่ มบริ ษ ัท บัน ทึ ก บัญชี ก ารรวมธุ รกิ จโดยถือ ปฏิ บ ัติตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ส าหรั บ การซื้ อ บริ ษ ัท ย่อ ย
ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ือโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อ
และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่า
จะต้องจ่ายชาระ ต้นทุนที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อจะรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์
ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นในการรวมธุ รกิ จด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวม
ธุ รกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่า
ของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ
ในการรวมธุ รกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ือถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้อก่อนหน้า
การรวมธุ รกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ ัน
ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้อ งจ่ ายโดยกลุ่ มบริ ษ ัท รั บ รู ้ ด้วยมูล ค่ ายุติธรรม ณ วัน ที่ ซ้ื อ การเปลี่ ยนแปลงในมูล ค่ า
ยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้ภายหลังวันที่ซ้ื อซึ่งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินให้รับรู ้
ผลกาไรขาดทุนที่เกิ ดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุ น หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย
ซึ่งจัดประเภทเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชาระในภายหลังไว้ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
กรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
ธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ณ วัน ที่ ซ้ื อ ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ได้มาที่ ระบุ ได้แ ละหนี้ สิ น ที่ รับ มา ผูซ้ ้ื อ ต้อ งรั บ รู ้ ค่า ความนิ ยม หากมูล ค่ าของมู ล ค่ า
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิจของส่ วน
ได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรั พย์
สุ ทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกาไรขาดทุน
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บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม (ต่อ)
(1) บริษัทย่ อย (ต่อ)
กิ จการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกิ จการ ยอดคงเหลือ และรายการกาไรหรื อขาดทุน ที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้ นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงิน เฉพาะกิ จการ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ กบัญ ชี ด้วยราคาทุ น หักค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ า ต้น ทุ น จะมี
การปรั บ เพื่อ สะท้อ นการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่ เกิ ด ขึ้ น จากสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ ต้น ทุ น นั้น จะรวม
ส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
(2) รายการและส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษ ัทปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่ นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษ ัท
สาหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรั พย์
สุ ทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกาไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(3) การจาหน่ ายบริษัทย่ อย
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุม ส่ วนได้เสี ยในหุ ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง
ในมูล ค่าจะรั บ รู ้ ในก าไรหรื อขาดทุ น มูล ค่ายุติธรรมนั้น จะถือ เป็ นมูลค่ าตามบัญชี เริ่ มแรกของมูล ค่ าของเงิน ลงทุ น
ที่เหลือของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สาหรับทุกจานวนที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ กิ จการนั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เสมือนว่ากลุ่มกิ จการมีการจาหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ น
ที่เกี่ยวข้องนั้นโดยตรง
(4) บริษัทร่ วม
บริ ษ ัท ร่ ว มเป็ นกิ จการที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระส าคัญ แต่ ไม่ ถึ งกับ ควบคุ ม ซึ่ งโดยทั่วไปก็ คื อ การที่
กลุ่ ม บริ ษ ัท ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งอยู่ร ะหว่า งร้ อ ยละ 20 ถึ งร้ อ ยละ 50 ของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้งหมด เงิ น ลงทุ น
ในบริ ษ ัท ร่ ว มรั บ รู ้ โ ดยใช้วิธี ส่ ว นได้เสี ย ในการแสดงในงบการเงิ น รวม ภายใต้วิธี ส่ ว นได้เสี ย กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้
เงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่ วน
แบ่งกาไรหรื อขาดทุนของผูไ้ ด้รับการลงทุนตามสัดส่ วนที่ผูล้ งทุนมีส่วนได้เสี ยอยู่ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกลุ่ม
บริ ษทั รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน
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บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม (ต่อ)
(4) บริษัทร่ วม (ต่อ)
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมนั้นลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากาไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที่ลดลง
ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
และความเคลื่อนไหวในบัญชี กาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุ งกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมนั้น กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพัน
ในหนี้ของบริ ษทั ร่ วมหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริ ษทั ร่ วม
กลุ่มบริ ษทั มีการพิจารณาทุกสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ว่ามีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเกิ ดการด้อยค่า
หรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มบริ ษทั จะคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน และรับรู ้ ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
งบกาไรขาดทุน
รายการก าไรที่ ยงั ไม่ ได้เกิ ดขึ้ น จริ งระหว่างกลุ่ มบริ ษ ัท กับ บริ ษ ัท ร่ วมจะตัด บัญ ชี เท่ าที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท มี ส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ร่ วมนั้น รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชีในทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐาน
ว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ร่ วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั กาไรและ
ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่ วนในบริ ษทั ร่ วมจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรั บ เพื่อสะท้อ นการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิ ดขึ้น จากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย ต้น ทุน จะรวมต้น ทุ น
ทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดาเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อ วัน ที่ ตีราคาหากรายการนั้น ถู ก วัด มูล ค่ าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุ น ที่ เกิ ดจากการรั บ หรื อ
จ่ ายช าระที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ และที่ เกิ ดจากการแปลงค่ าสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิ น ซึ่ งเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัต ราแลกเปลี่ ยนทั้ งหมดของก าไรหรื อขาดทุ น นั้ นจะรั บ รู ้ ไว้ในก าไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื่ น ด้ วย ในทางตรงข้า ม
การรับรู ้ กาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ และ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
และเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี จะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้ สิ นหมุ น เวี ยนในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั (ถ้ามี)

2.6

ลูกหนี้การค้ า
ลูกหนี้ การค้ารั บรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่ อมาด้วยจานวนเงินที่ เหลื ออยู่หักด้วยค่ าเผื่อหนี้ สงสั ย
จะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูก หนี้ การค้า หนี้ สู ญที่เกิ ดขึ้น จะรั บ รู ้ ไว้ในงบก าไรขาดทุ น
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ น ค้าคงเหลื อ แสดงด้วยราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ แล้วแต่ ราคาใดจะต่ า กว่า ราคาทุ น ของสิ น ค้าประเภทแก๊ ส
ปิ โตรเลียมและสิ นค้าสาเร็ จรู ปอื่นคานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินคืนตามเงื่อนไข (ถ้ามี)
ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ย
ในการผลิตซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดาเนิ นงานตามปกติแต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคา
ปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั
บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพตามความจาเป็ น

2.8

สั ญญาก่อสร้ าง
สัญญาก่อสร้างคือสัญญาที่เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื่อก่อสร้างสิ นทรัพย์รายการเดียวหรื อหลายรายการซึ่ งสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
หรื อต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่หรื อเชื่อมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้ นั สุ ดท้าย
เมื่อผลการดาเนิ นงานตามสัญญาก่ อสร้ างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาก่ อสร้างจะรับรู ้ได้
ไม่เกินกว่าต้นทุนตามสัญญาซึ่งค่อนข้างแน่วา่ จะได้รับคืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดเมื่อเกิดขึ้น
เมื่อผลการดาเนิ นงานตามสัญญาก่ อสร้ างสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และมีความเป็ นไปได้ที่สัญญาก่ อสร้าง
จะมีกาไร ให้รับรู ้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ตน้ ทุนการก่อสร้างทั้งหมด
เกินกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ในการกาหนดขั้น ความส าเร็ จของงานก่ อ สร้ าง จะไม่พิจารณาต้น ทุ น การก่ อ สร้ างที่ เกิ ดขึ้ น ในระหว่างปี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
กิจกรรมในอนาคต ซึ่ งแสดงอยู่ในรู ปสิ นค้าคงเหลือ จานวนเงินที่จ่ายเป็ นเงินล่วงหน้า หรื อสิ นทรัพย์อื่น ขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
ของต้นทุน
กลุ่ ม บริ ษ ัท แสดงจานวนเงิ น ทั้งสิ้ น ที่ กิ จการมี สิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งจากผูว้ ่าจ้า งส าหรั บ งานก่ อ สร้ างทุ ก สั ญ ญาเป็ นสิ น ทรั พ ย์
ของกิ จการสาหรับ ต้น ทุนที่เกิ ดขึ้นและกาไรที่รับรู ้ (หักด้วยรายการขาดทุ นที่รับรู ้ แล้ว) สู งกว่าจานวนเงินงวดที่ เรี ยกเก็บ
ซึ่งจานวนเงินที่เรี ยกเก็บที่ลูกค้ายังไม่ได้ชาระและจานวนเงินประกันผลงานจะรวมอยู่ภายใต้หวั ข้อ ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
กลุ่มบริ ษทั จะแสดงจานวนเงิน ทั้งสิ้ น ที่ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ เรี ยกร้ องจากกิ จการส าหรั บงานก่ อสร้ างทุก สัญญาเป็ นหนี้ สิ นของ
กิจการสาหรับจานวนเงินที่เรี ยกเก็บมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นและกาไรที่รับรู ้(หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู ้แล้ว)
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2.9

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรั พย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึง
อสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการและต้นทุน
การกู้ยืม ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น
จะรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้น ทุ น ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ต้น ทุ น การกู้ยืม จะถู ก รวมในขณะที่ ก ารซื้ อ หรื อ
การก่ อ สร้ า งและจะหยุดพัก ทัน ที เมื่ อ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน ก่ อ สร้ างเสร็ จอย่างมี นัยส าคัญ หรื อ ระหว่างที่ ก ารดาเนิ น การพัฒ นา
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะแสดงมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน
หักค่ าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ ผลขาดทุ น จากการด้อยค่า (ถ้ามี) และเปิ ดเผยราคามูลค่ ายุติธรรมเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นจะคานวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่ วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ดงั นี้
อาคาร

20 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทาก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั
จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่อถือ ค่าซ่ อมแซมและ
บารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่า
ตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
รายการกาไรและขาดทุน จากการจาหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ
ที่ได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และจะรับรู ้บญ
ั ชีกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในงบกาไรขาดทุน
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2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การลดมูลค่า (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั และต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรั บรู ้ แยกเป็ นอี กสิ นทรั พย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่ าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สาหรับค่าซ่ อมแซมและบารุ งรักษาอื่น บริ ษทั
จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์อื่นคานวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ได้ประมาณการของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะทัว่ ไป
ยานพาหนะขนส่ ง

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

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
(หมายเหตุขอ้ 2.12)
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับ
จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในกาไรหรื อขาดทุน
2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ือมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการบารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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2.12 การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พย์ที่ มีอ ายุก ารให้ป ระโยชน์ไม่ทราบแน่ ชัด (เช่ น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจาหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่ า
เป็ นประจาทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคา
ตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้ สิ น ทรั พ ย์จะถู ก จัดเป็ นหน่ วยที่ เล็ก ที่ สุ ดที่ ส ามารถแยกออกมาได้ เพื่อ วัตถุ ป ระสงค์ของการประเมิน การด้อ ยค่ า
สิ น ทรั พย์ที่ ไม่ใช่ สิ น ทรั พย์ท างการเงิน นอกเหนื อจากค่ าความนิ ยมซึ่ งรั บ รู ้ รายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าไปแล้ว จะถู ก
ประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สั ญ ญาระยะยาวเพื่ อ เช่ าสิ นทรั พ ย์ซ่ ึ งผู ้ให้ เช่ าเป็ นผู ้รั บ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ซ่ ึ งผูเ้ ช่ า เป็ นผูร้ ั บ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของเกื อ บทั้ง หมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของ
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่
โดยพิ จ ารณาแยกแต่ ล ะสั ญ ญา ภาระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยทางการเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นหนี้ สิ นระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ตลอดอายุของสัญญาเช่ าเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่
สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุน
และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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2.14 เงินกู้ยืม
เงิน กู้ยืมรั บ รู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับ หักด้วยต้น ทุ น การจัดท ารายการที่ เกิ ดขึ้ น ในเวลาต่อ มา
เงิ น กู้ยืม วัดมู ล ค่ าในเวลาต่ อ มาด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจาหน่ ายตามวิธีอ ัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จริ ง ผลต่ า งระหว่างสิ่ งตอบแทน
(หักด้วยต้นทุ นการจัดทารายการที่เกิ ดขึ้น ) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้ นั้น จะรั บรู ้ ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ
ตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชาระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ก) ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่ อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนามารวมเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสิ นทรัพย์ที่จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการ
เตรี ยมสิ น ทรั พย์น้ ัน ให้อ ยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์ห รื อ พร้ อ มที่ จะขาย การรวมต้น ทุ น การกู้ยืมเป็ น
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลงเมื่อการดาเนินการส่ วนใหญ่ ที่จาเป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยูใ่ น
สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนาเงินกูย้ ืมที่กมู้ าโดยเฉพาะ ที่ยงั ไม่ได้นาไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ไปลงทุนเป็ นการชัว่ คราวก่อน ต้องนามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที่สามารถตั้งขึ้นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษี เงิน ได้ที่ เกี่ ยวข้องกับรายการที่ รับ รู ้ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อรายการที่รับ รู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี น้ ี ภาษี เงิน ได้ตอ้ งรั บรู ้ ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี อากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ น รอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ย่อย ของกลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนิ นงานและเกิ ดรายได้
ทางภาษี ผูบ้ ริ ห ารจะประเมิน สถานะของการยื่น แบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวด ๆ โดยคานึ งถึ งสถานการณ์ ที่ ส ามารถ
น ากฎหมายภาษี อ ากรไปปฏิ บ ัติซ่ ึ งขึ้ น อยู่กับ การตี ความ และจะตั้งประมาณการค่ าใช้จ่ายภาษี อ ากร หากคาดว่าจะต้อ ง
จ่ายชาระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ ตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และราคา
ตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้เริ่ มแรก
ของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้ สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิ ดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุนทั้งทางบัญชีหรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษี ดังกล่ า วจะน าไปใช้เมื่อ สิ น ทรั พย์ภ าษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อ งได้รับ ประโยชน์ หรื อ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้
รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนา
จานวนผลต่ างชั่วคราวนั้น มาใช้ป ระโยชน์ กลุ่มบริ ษ ัทได้ต้ งั ภาษีเงิน ได้รอตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่ างชั่วคราวของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ จะไม่เกิดขึ้นได้
ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกัน
โดยการเรี ยกเก็บ เป็ นหน่ วยภาษี เดี ยวกัน หรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน ซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สิ น และสิ น ทรั พย์ภ าษี เงิน ได้ของงวด
ปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่ มบริ ษ ัท ได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์เมื่อ เกษี ยณอายุในหลายรู ป แบบ กลุ่มบริ ษ ัท มี ท้ งั โครงการสมทบเงิน และ
โครงการผลประโยชน์
สาหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันจากการอนุ มานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสาหรั บ
การให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริ หารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ
สาหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย
ส าหรั บ โครงการผลประโยชน์ คื อ โครงการบ าเหน็ จ บ านาญที่ ไ ม่ ใ ช่ โ ครงการสมทบเงิ น ซึ่ งจะก าหนดจ านวนเงิ น
ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริ การ และ
ค่าตอบแทน
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ [อัตราผลตอบแทนในตลาดของหุ ้นกูภ้ าคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี /
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล] ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนด
ของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันกองทุนบาเหน็จบานาญ
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิ ดขึ้น จากการปรั บปรุ งจากประสบการณ์หรื อ
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
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2.17 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ้ ก็ ต่ อ เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภ าระผูก พัน ในปั จ จุ บ ัน ตามกฎหมายหรื อ ตามข้อ ตกลงที่ จัด ท าไว้
อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั
ต้องสู ญเสี ยทรั พยากรออกไป และตามประมาณการจานวนที่ ต้องจ่ายได้อย่างน่ าเชื่ อ ถือ ประมาณการหนี้ สิ นจะไม่รับ รู ้
สาหรับขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริ ษทั กาหนดความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชาระภาระผูก พัน เหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพัน ทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
กลุ่มบริ ษ ัทจะวัดมูล ค่าของจานวนประมาณการหนี้ สิ น โดยใช้มูลค่ าปั จจุ บนั ของรายจ่ายที่ คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายชาระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่ องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้
เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.18 เงินมัดจาค่ าถังบรรจุแก๊ส
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ ภาระหนี้ สินซึ่ งเกิ ดจากเงินมัดจาค่าถังบรรจุแก๊สที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า เมื่อมีการขายแก๊สพร้ อมถังบรรจุ
แก๊สให้แก่ลูกค้าเป็ นในอัตราถังละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กบั ขนาดของถังบรรจุแก๊ส โดยกลุ่มบริ ษทั จะชาระคืน
หนี้สินเงินมัดจาค่าถังบรรจุแก๊สแต่ละรายเมื่อลูกค้านาถังบรรจุแก๊สและใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่กลุ่มบริ ษทั ออกให้เพื่อเป็ น
หลักฐานเงินมัดจาค่าถังบรรจุแก๊สคืนให้แก่กลุ่มบริ ษทั เงินมัดจาค่าถังบรรจุแก๊สได้แสดงรวมอยูใ่ นหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.19 ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ต้นทุน ที่เพิ่มขึ้นเกี่ ยวกับการออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในการซื้ อขายหุ ้นที่ จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจานวน
เงินสุ ทธิจากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยนาไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุน้
ในกรณี ที่บริ ษทั ใดก็ตามภายในกลุ่มบริ ษทั ซื้ อหุ ้นทุนของบริ ษทั จะถือเป็ นหุ ้นทุนซื้ อคืน สิ่ งตอบแทนที่จ่ายออกไปรวมถึง
ต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จ่ายออกไปภายนอกสุ ทธิ จากภาษีเงินได้แล้ว จะแสดงเป็ นรายการหักจากยอดรวมของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จนกว่าหุ ้นทุนซื้ อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรื อจาหน่ ายใหม่ สิ่ งตอบแทนใด ๆ ที่ได้รับจากการ
ขายหรื อนาหุน้ ทุนซื้อคืนออกจาหน่ายใหม่สุทธิ จากต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ายออกไปภายนอกสุ ทธิ จากผลกระทบของภาษีเงินได้
ที่เกี่ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.20 ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การเข้าซื้ อกิจการทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริ ษทั ได้มีการบันทึกบัญชีการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ย่อยโดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมือนว่าเป็ นวิธีรวมส่ วนได้เสี ยโดยบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อย
ที่ถูกนามารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนามารวม ณ วันที่มีการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่ งได้มีการ
รับรู ้ส่วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกันจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย ส่ วนเกิ นทุนจากการรวมธุ รกิ จภายใต้
การควบคุ ม เดี ยวกัน เกิ ด จากส่ ว นต่ า งระหว่า งต้น ทุ น ของการซื้ อ บริ ษ ัท ย่อ ยกับ สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ที่ ได้รั บ จากบริ ษ ัท ย่อ ย
โดยต้นทุ นของการซื้ อ (ในกรณี การออกหุ ้นของบริ ษทั ) ได้มีการประเมิน มูลค่ ายุติธรรมโดยนักวิชาการอิสระ ณ วันที่ซ้ื อ
บริ ษทั ย่อย
2.21 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ ายุติธรรมที่ จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมตามปกติ ของกลุ่ มบริ ษ ัท
รายได้จะแสดงด้วยจานวนเงิน สุ ท ธิ จากภาษี ขาย เงิน คื น และส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่ มบริ ษ ัท ส าหรั บ
งบการเงินรวม ซึ่งรายได้หลักของกิจการมีดงั ต่อไปนี้










รายได้จากการขายสิ นค้า : รับรู ้ เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าซึ่งโดยปกติจะรับรู ้เมื่อมีการส่ งมอบหรื อขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าเสร็ จสิ้ นแล้ว
รายได้จากการให้บริ การขนส่ ง : รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การขนส่ งแล้วเสร็ จ
รายได้จากการให้บริ การ : รับรู ้เมื่อมีการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้จากการให้บริ การตามสัญญาติดตั้งระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม : รับรู ้ตามขั้นความสาเร็ จของงาน
รายได้จากการรั บเหมาก่ อสร้ างรับ รู ้ ตามอัตราส่ วนของงานก่ อสร้ างที่ทาเสร็ จ อัตราส่ วนของงานก่ อสร้ างที่ทาเสร็ จ
คานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ นงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่า
จะใช้ในการก่ อ สร้ างตามสั ญญา รายได้ที่ รับ รู ้ แ ล้วแต่ยงั ไม่ถึ งกาหนดเรี ยกชาระตามสั ญญาแสดงไว้เป็ น “รายได้ที่
ยังไม่ได้เรี ยกชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้ค่าเช่า : รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ย : รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้เงินปันผล : รับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2.22 การจ่ ายเงินปันผล
เงิ นปั นผลจ่ ายบันทึ กในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ ึ งที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องได้อนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2.23 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดาเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการที่ทาการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงิน ที่ หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสด
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบ
ที่ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ โดยจะมีการพิจารณาเป็ น
ครั้งคราวไปเมื่อผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่มีสาระสาคัญและกระทบต่อความเสี่ ยงดังกล่าว
การจัดการความเสี่ ยงดาเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินส่ วนกลาง (ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ) เป็ นไปตามนโยบาย
ที่ อ นุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ส่ วนงานบริ ห ารเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท จะชี้ ประเด็น ประเมิ น และป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง
ทางการเงินด้วยการร่ วมมือกันทางานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยง
จะกาหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่ อ จัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่ เกี่ ยวข้อ งไว้เป็ นลายลักษณ์ อ ักษรรวมถึ งนโยบาย
ส าหรั บ ความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ ความเสี่ ยงอัต ราดอกเบี้ ย
ความเสี่ ยงการให้สินเชื่ อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็ นอนุ พนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่ อนุ พนั ธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้
สภาพคล่องส่ วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื้อสิ นค้าคงเหลือจากคู่คา้ ในต่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่จดั ซื้ อเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ
และยูโร ซึ่ งก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับรายการค้าดังกล่าว ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งก่ อ ให้เกิ ดผลกระทบแก่ กลุ่มบริ ษ ัทในงวด
ปั จจุ บ ัน และในปี ต่ อ ๆไป กลุ่ มบริ ษ ัท ไม่ ได้ท าสั ญ ญาป้ อ งกัน ความเสี่ ยงไว้เนื่ อ งจากผู ้บ ริ ห ารประเมิ น ว่าอัต รา
แลกเปลี่ ย นที่ เปลี่ ย นแปลงไปในช่ วงเวลาและเงื่ อ นไขทางการค้า ที่ ค่ อ นข้า งสั้ น จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญต่อสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยการประเมินดังกล่าวจะกระทาเป็ นครั้งคราวไป
เมื่อมีการจัดซื้อในมูลค่าที่เป็ นสาระสาคัญ
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่ อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญากูเ้ งินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งเงินกูย้ มื บางสัญญามีอตั ราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตัว ซึ่ งทาให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิ ดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่ งอาจ
ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อการดาเนิ นงานแก่ ก ลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และงวดต่อไป ผูบ้ ริ หารไม่ได้ใช้
เครื่ อ งมือ ในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากคาดการณ์ ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก
ในสถานการณ์ปัจจุบนั
3.1.3 ความเสี่ ยงด้านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่ มบริ ษ ัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อเนื่ องจากกลุ่มบริ ษ ัทได้มีการจาหน่ าย
สิ น ค้าและให้ บ ริ การให้ แก่ ลู ก ค้ารายย่อยโดยทั่วไป ไม่ ได้เฉพาะเจาะจงกับ ลู กค้าเฉพาะกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง อี กทั้ง
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่เหมาะสมในเรื่ องการให้สินเชื่ อเพื่อทาให้เชื่อมัน่ ได้ว่า ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มี
ประวัติสินเชื่อที่ดีและอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3.1.4 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
จานวนเงิน สดที่มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ
ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อในการกูย้ ืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้ว ส่ วนงาน
บริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั เป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้
ให้เพียงพอในการดาเนินกิจการและลงทุนในอนาคต

3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้ แสดงการวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้




ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลส าหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สามารถสั งเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ ไม่สามารถสั งเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและเงินกูย้ มื ระยะยาว เปิ ดเผยรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 12 และข้อ 15 ตามลาดับ

95

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการทางบัญ ชี ข้อ สมมติ ฐานและการใช้ดุลยพินิ จ ได้มีการประเมิน ทบทวนอย่างต่อ เนื่ อง และอยู่บ นพื้ น ฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ประมาณการทางบัญชี ที่ ส าคัญและข้อสมมติ ฐานที่ มี ความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระส าคัญที่ อาจ
เป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
4.1.1 อาคารและอุปกรณ์
ผูบ้ ริ หารจะกาหนดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ตามการประมาณการโดยการใช้ดุลยพินิจเกี่ ยวกับอายุ
การใช้งานที่ เหลื อ และมู ล ค่ าคงเหลื อ ของสิ นทรั พย์ข้างต้น การประมาณการและการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จจะค านึ งจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน การใช้ประโยชน์ และประสิ ทธิ ภาพของ
การใช้งาน
4.1.2 ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ ค่ าเผื่อสิ นค้ าเคลื่อนไหวช้ าและค่ าเผื่อสิ นค้ าเสื่ อมสภาพ
กลุ่มบริ ษทั ต้องประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าสาเร็ จรู ปทุกชนิด โดยประมาณจากราคาถัวเฉลี่ยของ
ข้อ มู ล การซื้ อ ขายในปั จ จุ บ ัน และแนวโน้ ม ราคาขายในอนาคต การพิ จ ารณาค่ า เผื่ อ สิ น ค้า เคลื่ อ นไหวช้า จะมี
การพิจารณาจากอายุของสิ น ค้า คงเหลือที่ คา้ งอยู่ในคลังสิ น ค้า และสาหรั บ การพิจารณาค่าเผื่อสิ น ค้าเสื่ อมสภาพ
จะมีก ารพิจารณาจากสภาพที่ แท้จริ งของสิ น ค้านั้น ๆ ว่าเสื่ อมสภาพหรื อไม่ โดยคานึ งถึงราคาที่ คาดว่าจะขายได้
ประกอบไปด้วย
4.1.3 การรับรู้ รายได้
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการรั บรู ้ รายได้ตามขั้นความส าเร็ จ สาหรั บสัญญาบริ การออกแบบที่มีราคาคงที่ กลุ่มบริ ษทั ต้อง
ประมาณการการให้บริ การ ณ วันที่คานวณเทียบเป็ นสัดส่ วนของการบริ การทั้งหมดที่ตอ้ งทา หากสัดส่ วนงานที่ทาเสร็ จ
และงานทั้งหมดเปลี่ยนไปร้อยละ 1 จากที่ผบู ้ ริ หารประมาณการไว้ จะทาให้กาไรที่รับรู ้ในปี เพิ่มขึ้น 0.77 ล้านบาท
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ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
4.1.4 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูล ค่ า ปั จจุ บ ัน ของภาระผูก พัน บ าเหน็ จบ านาญขึ้ น อยู่กับ หลายปั จจัยที่ ใช้ในการค านวณตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันบาเหน็จบานาญ
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่ อตั ราดอกเบี้ยที่ ควรจะใช้ในการกาหนดมูลค่า
ปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันบาเหน็จบานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลด
ที่เหมาะสมกลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายชาระผลกระโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชาระภาระผูกพัน
บาเหน็จบานาญที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสาหรับภาระผูกพันบาเหน็จบานาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิ ดเผยในหมายเหตุ 18

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้น เพื่อการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่ มบริ ษ ัท เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น และเป็ นประโยชน์ ต่อ ผูม้ ีส่ วนได้เสี ยอื่ น และเพื่ อ ด ารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ น
ที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

6

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุรกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
การจัดกลุ่มโดยทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
จาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียม
บริ การขนส่ ง
ขายและบริ การติดตั้ง
บริ การตรวจสอบความปลอดภัย
อื่นๆ

ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรื อน อุตสาหกรรม และขนส่ ง
ได้แก่ ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
ได้แก่ ธุรกิจบริ การติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม และรับเหมาก่อสร้าง
ได้แก่ ธุรกิจบริ การตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ได้แก่ ธุรกิจลงทุน
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พ.ศ.
บปี2558
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

6

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

มูลทางการเงินจาแนกตามส่
6
ข้วอนงาน
มูลทางการเงิ
(ต่อ) นจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

ได้จากส่วนงานธุ รกิจ
ได้ระหว่างส่วนงานธุ รกิจ
มรายได้

นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
น อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

รายได้จากส่วนงานธุ รกิจ
รายได้
ระหว่าจงส่ากส่
วนงานธุ
รกิจ รกิจ
รายได้
วนงานธุ
รวมรายได้

รายได้ระหว่างส่วนงานธุ รกิจ
ผลการด
าเนินงาน - กาไรขั้นต้น
รวมรายได้

จาหน่ ายแก๊ ส
ปิ โตรเลียม
บาท

ตั้ง
การติดตั้ง
จาหน่ ายแก๊ ส ขายและบริการติจดาหน่
บริการตรวจสอบ
ายแก๊ ส ขายและบริ
บริการขนส่ ง ปิ โตรเลียม
ขายบริการขนส่บริงการติดตั้ง
ความปลอดภั
ขาย
ย บริการติดตั้ง
ปิ โตรเลียม
บริการขนส่บาท
ง
บาท
บาท
บาท
บาท บาท
บาท บาท

1,007,566,006
-

51,021,454
1,007,566,006 13,688,271 51,021,454
261,295,855 13,688,271
54,997,680 261,295,855
(30,030,423)
- (2,243,150)(30,030,423)(2,168,231) (2,243,150)
(1,250,470) (2,168,231)
1,007,566,006
51,021,454
20,991,031
259,127,624 11,445,121
53,747,210 259,127,624
1,007,566,006 11,445,121 20,991,031

1,007,566,006
72,124,775

บาท

บาท

-

4,365,72372,124,775(14,736,725)

(30,030,423)
4,365,723
70,818,889 (14,736,725)
23,998,708
70,818,889
20,991,031
1,007,566,006
72,124,775

4,365,723

กาไรสุ ทธิ

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
นภาษีพ.ศ.เงิน2558
ได้
ณ วักนทีาไรก่
่ 31 ธันอวาคม
ที่ดินภาษี
อาคารและอุ
ป
กรณ์
สุ
ทธิ
98,994,115
เงินได้

ทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม

สิ นทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
สาหรั
2558
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การดาเนินงาน - กาไรขั้นต้น
รจากการดาเนิ นงาน
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลการด
าเนินนงาน
กาไรขั
นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทัส่ร่ววนแบ่
ม งกาไรจากเงิ
ลงทุน-ในบริ
ษทั ร่ ้วนมต้น
กาไรจากการด
รก่อนภาษีเงินได้
กาไรก่
อนภาษีเงินได้ าเนิ นงาน
ษีเงินได้
ภาษีต้เงิน
นได้
ทุนทางการเงิน

รสุ ทธิ

งบการเงินรวม

กาไรสุ ทธิ

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

343,303,386

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25

บริการตรวจสอบ
ขายและบริการติดตั้ง
อื่นความปลอดภั
ๆ
ย
รวม
อื่น ๆ
ขาย บาท บริ
การติดตั้ง
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

1,388,569,26
261,295,855(35,692,27
1,352,876,99

82,766,209
(3,147,894)
(14,736,725)
1,234,543
80,852,858
(15,471,044)
65,381,814

82,766,20
(3,147,89
70,818,889 1,234,54
80,852,85
(15,471,04
65,381,81

(2,243,150)
- 23,998,708
156,571,370
11,445,121

(2,168,231)
156,571,37
259,127,624

6,139,4755,415,476 58,712,876 1,714,287 5,415,476203,144,239 1,714,287
45,013,341343,303,386 19,592,694 45,013,341
177,727,105 19,592,694
34,733,224 177,727,105
150,008,007 34,733,224770,377,757150,008,007
355,195,377

203,144,23
770,377,75

355,195,37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

98,994,115

32,168,010

6,139,475

58,712,876

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม

343,303,386

45,013,341

19,592,694

177,727,105

98

รว
บา

- 54,997,680
1,388,569,266
- (1,250,470)(35,692,274)
13,688,271
- 53,747,210
1,352,876,992

32,168,01098,994,115 6,139,475 32,168,01058,712,876

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

บร

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
าหรั
บปี สิประกอบงบการเงิ
้นสุนดเฉพาะบริ
วันที่ 31ษนัทรวมและงบการเงิ
ธันวาคม พ.ศ.
2558 ษัท
หมายเหตุประกอบงบการเงินสรวมและงบการเงิ
หมายเหตุ
นเฉพาะบริ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรั
พ.ศ.
บปี2558
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

6

6

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่
6
วข้นงาน
อมูลทางการเงิ
(ต่อ) นจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม

จาหน่ ายแก๊ส
ปิ โตรเลียม
บาท
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รวมรายได้

รายได้จากส่ วนงานธุ รกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้

ผลการดาเนินงานกาไรขั้นต้น
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ผลการดาเนิ นงานกาไรขั้นต้น
รวมรายได้
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กผลการด
าไรก่อนภาษี
าเนิเงินนได้งานกาไรขั้นต้น
ภาษีเงินได้

กาไรสุทธิ

กาไรสุทธิ

รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ

กาไรจากการดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ทีก่ดาไรก่
ิน อาคารและอุ
- สุทธิ
อนภาษีปเกรณ์
งินได้
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวมสิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม
ภาษีเงินได้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สพ.ศ.
าหรับ2557
ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวา

ขายและบริ
การติดตั้ง
จาหน่ ายแก๊ส ขายและบริการติดตั้ง
บริการตรวจสอบ
จาหน่
ยแก๊ดตัส้ง ความปลอดภั
บริการขนส่ งปิ โตรเลียม
ขาย
บริการขนส่
บริงกาารติ
ขาย
ยบริการติดตั้ง
บาท
บาท
บาท
บาทบริกบาท
ปิบาท
โตรเลีบาท
ยม
ารขนส่ งบาท

1,081,422,185

บาท 22,549,933
บาท
59,431,321
1,081,422,185 22,549,93359,431,321
44,991,897
41,854,324 44,991,897
(38,091,401)
-(2,845,209)
(38,091,401)
(4,448,945) (2,845,209)
(608,655)(4,448,945)
1,081,422,185
59,431,321
40,542,952 19,704,724
41,245,669
40,542,952
21,339,920
1,081,422,185 19,704,72421,339,920

65,005,091

3,389,79565,005,091 4,970,771 3,389,7959,762,404 4,970,771
20,699,345 9,762,404

1,081,422,185
-

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

-

1,081,422,185

(38,091,401)
21,339,920

65,005,091

3,389,795

99,570,852

36,488,79599,570,852 6,857,58636,488,795
60,222,431 6,857,586
5,238,973 60,222,431

345,792,840

46,818,762345,792,840 56,543,32446,818,762
97,273,706 56,543,324
31,451,885 97,273,706

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม หนี้ สินทั้งสิ้ นในงบการเงินรวม

กาไรสุ ทธิ

บริการตรวจสอบ
ขายและบริ
การติดตัอื่้นง ๆ
อื่นความปลอดภั
ๆ
ย รวม
บาท
บาทขายบาท บริบาท
การติดต

บาท
- 41,854,324
1,250,249,660
- (608,655)
(45,994,210)
22,549,933
- 41,245,669
1,204,255,450
(2,845,209)

- 20,699,345
103,827,406
19,704,724
35,672,012
(1,534,994)
34,137,018
4,970,771
(6,958,924)
27,178,094
- 5,238,973
208,378,637
577,880,517
- 31,451,885
203,517,453

- บา1
44,991,89
1

(4,448,94
40,542,95

9,762,40

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

99,570,852

36,488,795

6,857,586

60,222,43

สิ นทรัพย์ท้งั สิ้นในงบการเงินรวม

345,792,840

46,818,762

56,543,324

97,273,70

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

99

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

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

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทเงินฝากระยะสั้น
รวม

64,198
2,407,861
80,369,008
7,259,331
90,100,398

93,369
18,234,165
144,436,495
24,011,918
186,775,947

1,966
5,324,442
52,046,602
7,259,331
64,632,341

989
17,642,644
97,035,758
24,011,918
138,691,309

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน (หมายเหตุขอ้ 15)

40,455,019

31,470,181

36,455,019

26,300,000

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยู่ที่ร้อยละ 0.37 ถึง 1.58 (พ.ศ. 2557 : 0.47 ถึง 2.50) และเงินฝากดังกล่าว มีระยะเวลา
ครบกาหนดโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3 ถึง 12 เดือน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเป็ นเงินฝากประเภทออมทรัพย์และฝากประจา 3 เดือน ถึง 12 เดือน
สาหรับข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบัญชีประกอบด้วยรายการดังนี้

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุขอ้ 15)

100

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

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

90,100,398
(61,500)
90,038,898

64,632,341
64,632,341

186,775,947
186,775,947

138,691,309
138,691,309

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 26)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ - ค่าบริ การตรวจสอบความปลอดภัย
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

57,130,399
(1,178,809)
55,951,590
400,000
151,710
6,493,183
911,623
9,853,792
50,447,011

64,301,429
(1,194,452)
63,106,977
170,915
7,561,138
5,411,519
206,682

42,859,941
(1,038,030)
41,821,911
1,595,200
150,709
983,999
3,017,774
-

49,323,231
(998,078)
48,325,153
947,170
166,340
477,184
869,178
-

4,664,933
128,873,842

3,866,498
80,323,729

47,569,593

50,785,025

รายได้ที่ ยงั ไม่ ได้เรี ยกช าระเป็ นรายได้ที่ เกิ ดจากสั ญ ญาก่ อ สร้ าง โดยปกติ รายได้ดังกล่ า วจะถู ก เรี ยกเก็ บ เงิน จากลู ก ค้า หลังจาก
การก่อสร้างแล้วเสร็ จ ซึ่งงานก่อสร้างส่ วนใหญ่คาดหวังว่าจะแล้วเสร็ จในไตรมาสหน้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

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

ลูกหนี้การค้ า
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

101

33,823,310

38,483,909

25,086,836

31,465,746

16,142,438
1,380,114
1,312,192
4,472,345
57,130,399
(1,178,809)
55,951,590

19,074,033
624,775
1,513,990
4,604,722
64,301,429
(1,194,452)
63,106,977

13,832,842
382,564
1,096,025
2,461,674
42,859,941
(1,038,030)
41,821,911

14,150,394
166,440
610,755
2,929,896
49,323,231
(998,078)
48,325,153

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าค่าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญที่ได้บนั ทึกไว้เพียงพอแล้วและจะไม่มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อมากไปกว่าจานวนหนี้
สงสัยจะสู ญที่ได้บนั ทึกแล้ว โดยคานึ งจากลักษณะของลูกหนี้ การค้าและจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั ลูกหนี้
เกินกาหนดชาระบางส่ วนได้มีรับเช็คธนาคารลงวันที่ล่วงหน้ามาเป็ นหลักประกันเรี ยบร้อยแล้ว และการเรี ยกเก็บเงินตามเช็คลงวันที่
ล่วงหน้าดังกล่าวยังเป็ นไปตามปกติ

9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - แก๊สปิ โตรเลียม
- ถังแก๊สติดตั้งและชุดอุปกรณ์
งานระหว่างทา - การติดตั้งระบบแก๊ส
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ สิ นค้าเคลื่อนไหวช้า

28,860,102
19,706,965
1,343,678
7,576,542
3,450,839
1,618,818
62,556,944
(19,518,128)
43,038,816

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

30,081,910
22,091,208
77,366
5,800,000
3,840,144
1,478,070
63,368,698
(858,396)
(891,664)
61,618,638

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
29,007,820
29,007,820
29,007,820

30,081,910
30,081,910
30,081,910

งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างที่รับรู ้ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้น และกาไร
(หักรายการขาดทุน) ที่รับรู ้จนถึงปัจจุบนั
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาก่อสร้าง
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

5,800,000
185,477,532
(183,700,990)
7,576,542

26,888,150
(21,088,150)
5,800,000

-

-

274,613,920
-

26,466,010
37,793,298

-

-

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
9

สิ นค้ าคงเหลือ (ต่อ)
ลูกหนี้ตามสัญญาก่อสร้างได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ไม่มีเงินค้ าประกันผลงานคงค้าง อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันเพื่อประกันผลงาน
จานวน 15.10 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2557 : 15.10 ล้านบาท) ตามหมายเหตุขอ้ 27
ต้นทุ นของสิ นค้าคงเหลื อที่ รับรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุ นขายในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทเป็ นจานวน
1,076.45 ล้านบาท และ 884.99 ล้านบาท ตามลาดับ (พ.ศ. 2557 : 828.99 ล้านบาท และ 791.86 ล้านบาท ตามลาดับ)
กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อต่าง ๆ สาหรับสิ นค้าสาเร็ จรู ปเป็ นจานวน 19.52 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ปสาหรับอุปกรณ์
ติดตั้งแก๊ส (พ.ศ. 2557 : 1.75 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม
ภายใต้ข้อ ก าหนดของกระทรวงพลังงานที่ เกี่ ยวข้อ งได้ก าหนดให้ก ลุ่ มบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ต้อ งส ารองแก๊ ส ปิ โตรเลี ยมไว้ที่ อ ัตรา
ร้อยละ 1 ของปริ มาณการค้าในแต่ละงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้สารองแก๊สปิ โตรเลียมไว้จานวน 8.56 ล้านบาท
ซึ่ งแสดงภายใต้สิ น ค้าส าเร็ จ รู ป ประเภทแก๊ ส ปิ โตรเลี ย มในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท (พ.ศ. 2557 : จ านวน
7.61 ล้านบาท)

10

ลูกหนี้การค้ าที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่ าหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี
บริ ษทั ได้มีการจัดประเภทลูกหนี้ การค้าจานวน 4 รายซึ่ งบริ ษทั ได้มีการดาเนิ นคดีฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2555 ผลของคดีได้สิ้นสุ ดและ
ศาลแพ่งมีคาสั่ งกาหนดให้ลูกหนี้ จ่ายช าระเงินต้น ทั้งหมดให้แก่ บริ ษ ัท โดยลูกหนี้ ได้จ่ายชาระเงิน ให้แก่ บ ริ ษ ัท เป็ นเช็คธนาคาร
ลงวันที่ล่วงหน้าและมีกาหนดชาระทุก ๆ สิ้ นเดือนนับจากวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็ นงวดแรกจนกระทัง่ ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม
พ.ศ. 2559 เป็ นงวดสุ ดท้าย ดังนั้นบริ ษทั จึงจัดประเภทลูกหนี้การค้าที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ลูกหนี้การค้า - ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียน- สุ ทธิ
โดยการรับชาระเงินยังคงเป็ นไปตามวันที่ที่ลงในเช็ครับล่วงหน้าตามที่ได้ตกลงกันไว้
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พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

1,760,246
(328,230)
1,432,016

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริ
บริษษัทัททาคู
ทาคูนนบริ
ิ กรุ
ิ กรุษ๊ ป๊ัทปจทาคู
จากัากัดดน(มหาชน)
ิ (มหาชน)
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ส
าหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วันรวมและงบการเงิ
ที่ 31 ธันรวมและงบการเงิ
นวาคม
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นนรวมและงบการเงิ
นนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษษนัทัทเฉพาะบริษัท
สสาหรั
าหรับบปีปีสิสิ้น้นสสุสุาหรั
ดดวัวันนบทีทีปี่ 31
่ สิ31้นธัสุธันนดวาคม
วัวาคม
นที่ 31
พ.ศ.
พ.ศ.
ธัน2558
วาคม
2558 พ.ศ. 2558
1111

11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

เงิเงินนลงทุ
ลงทุ
11 นนในบริ
ในบริ
เงินษลงทุ
ษัทัทย่ย่อนอยและบริ
ในบริ
ยและบริ
ษัทษษย่ัทอัทร่ยและบริ
ร่ววมม ษัทร่ วม

ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริษษัทย่ัทอย่ยอย
11.
11.11 บริ
บริ11.
ษษ11.
ัทัทย่1ย่อ1อยย บริ
หตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท2558
ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
กลุ
กลุ่ม่มบริ
บริปษษระกอบงบการเงิ
ทั ทั มีมีกลุ
บบริริ่มษษบริ
ทั ทั ย่ย่ษออทยั ยนมีณณรวมและงบการเงิ
บวัริวันษนทีทั ที่ ย่31
่ 31
อยธัธัณนนวาคม
วัวาคม
นนเฉพาะบริ
ที่ 31
พ.ศ.
พ.ศ.
ธัน2558
2558
งต่ต่ออไปนี
ไปนี
2558้ ้ ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ
ษวาคม
ัท ดัดังพ.ศ.

กลุ่มบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
11. 1 บริษัทย่ อย

11

สัสัดดส่ส่ววนของหุ
นของหุ
สั้ นด้ นส่ วนของหุ
สัสัดดส่ส่ววนของหุ
นของหุ
้ น สั้ นด้ นส่ วนของห
สามั
สามัญญทีที่ถ่ถือือโดย
โดย
สามัญสามั
ทีสามั
่ถือญโดย
ญทีที่ถ่ถือือโดย
โดย
สามัญที่ถือโด
บริ
บริษษัทัทใหญ่
ใหญ่ บริษัทกลุ
ใหญ่
กลุ่ม่มบริ
บริษษัทัท กลุ่มบริษัท
(ร้(ร้ออยละ)
ยละ) (ร้ อยละ)
(ร้(ร้ออยละ)
ยละ) (ร้ อยละ)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

สถานที
สถานที่ห่หลัลักกในการประกอบธุ
สถานที
ในการประกอบธุ
่หลักในการประกอบธุ
รรกิกิจจ/ /
รกิจ/
ชื่ อ
ประเทศที
ประเทศที
ยยนจั
ตัตั้ ง้ ง ยนจัดตั้ง
ลัลักกษณะของธุ
ษณะของธุ
ลัรกรกิษณะของธุ
กิจจ
รกิจ
ประเทศที่จ่จดทะเบี
ดทะเบี
นจั่จดดดทะเบี
กลุ่มบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ/
บริ
บริษษทั ทั ทาคู
ทาคูนนบริ
ิ(ิประเทศไทย)
(ประเทศไทย)
ทั ทาคู
ากัธัดนวาคม พ.ศ. 2558 ดัไทย
ไทย
ธุธุรรกิกิจจบริ
บริกการติ
ารติ
ธุดรดกิตัตั้ จง้ งระบบแก๊
บริ
ระบบแก๊
การติดสสตัรถยนต์
งระบบแก๊
แและอุ
ละอุ
สรถยนต์
ตตสาหกรรม
สาหกรรม
และอุตสาหกรรม
99.99
99.99
99.99 99.99
99.99
99.99
้รถยนต์
่มษบริ
กลุ
ษทั มีนบิ (ริประเทศไทย)
ษจทั จากั
ย่ากั
อดยดณ วันทีจ่ 31
งต่อไปนี้ ไทย
ชืจากั่ อ ด
ดทะเบี
นจัดตั้ง ยยระบบแก๊
ษณะของธุ
ร
กิ
จ
บริ
บริษษทั ทั ราชพฤกษ์
ราชพฤกษ์
บริ ษทั วิวิศราชพฤกษ์
ศวกรรม
วกรรมจจากั
วิากัศดวกรรม
ด
ไทย
ไทย
ไทย ประเทศที
ธุธุรรกิกิจจบริ
บริกก่จารตรวจสอบความปลอดภั
ารตรวจสอบความปลอดภั
ธุรกิจบริ กยารตรวจสอบความปลอดภั
ระบบแก๊สสยระบบแก๊สัสดส่ วนของหุ้น สั ดส่ลัวกนของหุ
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
้น
สั
ด
ส่
ว
นของหุ
้
น
สั
ด
ส่
ว
นของหุ
้
น
บริ
บริษษทั ทั จีจีแก๊
แก๊สบริ
สโลจิ
โลจิ
ษทั สสจีติติแก๊
กกส์ส์สจจโลจิ
ากัากัดดสติกส์ จากัด
ไทย
ไทย
ไทย ธุธุรรกิกิจจบริ
บริกการขนส่
ารขนส่
ธุรกิจงบริ
งแก๊
แก๊กสสารขนส่
ทางบก
ทางบกงแก๊สทางบก
99.99
99.99
สามัญที่ถือโดย สามัญ99.99
ที99.99
่ถือโดย 99.99 99.99
สามัญ
ืบริ
อ99.99
โดย
ญทีต
่ถือสาหกรรม
โดย
บริษกรีกรีษทั นทันนิจวจากัทาคู
นิ(นประเทศไทย)
จากัดรกิจ/ ไทย
ธุรกิจบริ การติบริดษตััท้ งใหญ่
ระบบแก๊
สทีรถยนต์
ละอุ
บริ
บริษษทั ทั นินิววแมน
แมน
บริ
แมน
ากัดด สถานที
กรี
จากั่หลัดกในการประกอบธุ
ไทย
ไทย ธุธุรรกิกิจจโฮลดิ
โฮลดิ้งไทย
99.99
99.99
99.99
99.99
้งธุรกิจโฮลดิ้ง
กลุ
่ม่ถ99.99
ษัท แสามั
11. 1 บริษัทย่ อชืยชื่ อ่ อ

สถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ/

บริษัทใหญ่

กลุ่มบริษัท

ชื่ อ
ประเทศที
่จดทะเบียนจั
ลักษณะของธุ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) ยระบบแก๊ส
บริ
ทั ดราชพฤกษ์
วิศวกรรม
จากัดตัด้ง ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ไทย รกิจ ลักษณะของธุรธุกิจรกิจบริ การตรวจสอบความปลอดภั
ชืา่ องต้ใ่ ใน
อญ
ยละ)
บริษัท บริทาคู
กรุ
๊งปกล่กล่ษาจษาทัวข้วข้
ากั
่ นการจั
บริษษทั ทั น
ย่ย่อิอยดั
ยดังบริ
ย่อาางต้
ยดั
งต้นง(มหาชน)
นกล่
ได้
ได้รารวข้
วมอยู
วมอยู
นการจั
ได้รวมอยู
ดดททางบการเงิ
างบการเงิ
ใ่ นการจัดนนทรวมของกลุ
รวมของกลุ
างบการเงิน่ม่มรวมของกลุ
บริ
บริษษทั ทั สัสัดดส่่มส่วบริ
วนของสิ
นของสิ
ษทั สัทดทธิส่ธิใวในการออกเสี
นของสิ
นการออกเสี
ทธิในการออกเสี
ยยงในบริ
งในบริษษทั ทั ย่ยย่องในบริ
อยที
ยที่ถ่ถือือโดยบริ
ษโดยบริ
ทั ย่อยที
ษษทั ่ถทั ใหญ่
ือใหญ่
โดยบริ
ไไม่ม่แแษตกต่
ตกต่
ทั ใหญ่
าางจากสั
งจากสั
ไม่แ(ร้ดตกต่
ดอส่ยละ)
ส่ววานที
นที
งจากสั
่ถ่ถือือหุหุดน้ น้ ส่สามั
สามั
ว(ร้นที
ญ่ถือหุน้ สามัญ
บริ
ษ
ท
ั
จี
แก๊
ส
โลจิ
ส
ติ
ก
ส์
จ
ากั
ด
ไทย
ธุ
ร
กิ
จ
บริ
ก
ารขนส่
ง
แก๊
ส
ทางบก
บริ ษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จากัดบริ ษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จากัดไทย
ธุรกิไทย
จบริ การติดตั้งระบบแก๊
ส
รถยนต์
แ
ละอุ
ต
สาหกรรม
99.99
99.99
ธุรกิจบริ การติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม
99.99
99.99
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริ ษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัดบริ
ไทยด
ธุรกิไทย
จบริ การตรวจสอบความปลอดภั
ยระบบแก๊ส
99.99
บริษษทั ทราชพฤกษ์
ั นิวแมน
กรี นจากัจดากั
ธุรสกิจโฮลดิ้ง 99.99
วิศวกรรม
ธุรกิจบริ กไทย
ารตรวจสอบความปลอดภั
ยระบบแก๊
99.99
99.99
วาคม พ.ศ. 2558
บริ ษทั จี แก๊สสาหรั
โลจิสบติปีกส์สิ้จนากัสุดดวับรินษทีทั ่ จี31แก๊สธัน
ธุรกิไทย
จบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
99.99
99.99
โลจิสติกส์ จากัด ไทย
ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
99.99
99.99
บริ ษทั นิวแมน กรี น จากัด
ไทย
ธุรกิไทย
จโฮลดิ้ง
99.99
99.99
บริ ษทั นิวแมน กรี น จากัด
ธุรกิจโฮลดิ้ง
99.99
99.99

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยูใ่ นการจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั สัดส่ วนของสิ ทธิในการออกเสี ยงในบริ ษทั ย่อยที่ถือโดยบริ ษทั ให

เงินนได้ลงทุ
นบริในบริ
ย่าวข้อยและบริ
ษัทใ่ นการจั
ร่ ว่มมบริดท(ต่ษางบการเงิ
ษใ่ นการจั
ทั ย่อยดัษงดัท
กล่
างต้นได้
รวมอยู
รวมของกลุ
บริ ษทั สัดส่ วนของสิ
ยงในบริษษทั ทั ใหญ่
ย่อยทีไม่่ถแือตกต่
โดยบริ
ษทั ใหญ่ดส่ไม่วแนที
ตกต่่ถืาองจากสั
ดส่ญวนที่ถือหุน้ สามัญ
บริ ษทั ย่อยดั11
งกล่าวข้างต้
รวมอยู
ทางบการเงิ
นรวมของกลุ
ทั อสั) ดส่ วนนของสิ
ทธิใ่มนการออกเสี
ยงในบริทธิษใทั นการออกเสี
ย่อยที่ถือโดยบริ
างจากสั
หุน้ สามั
11. 1 บริษัทย่ อย (ต่อ)
การลงทุนในบริษัทย่ อย
วัน ที่ 16 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 8/2558 มีม ติ อ นุ มตั ิ ให้จัดตั้งและจดทะเบี ยนบริ ษ ัท
นิ วแมน กรี น จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับ การลงทุน ในบริ ษทั บริ ษ ัทใหม่ดงั กล่ าวจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ช ย์
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เพื่อซื้ อเงิน ลงทุน ในหุ ้นสามัญของบริ ษทั เวลล์ โคราช
เอ็นเนอร์ยี จากัด
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนที่ปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย
จานวนที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

167,244,543
167,244,543

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
-

-

จานวนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนมีดงั นี้
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

บริษัท ทาคูนิ บริ
กรุการลงทุ
๊ษปัทจากั
ทาคูดนน(มหาชน)
ิ กรุ๊ ปษจัทากัย่ดอย(มหาชน)
ในบริ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
รวมและงบการเงิ
ษัทนเฉพาะบริษัทษ ัท ฯงบการเงิ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
นรวม มีม ติ อ นุ มตั ิ ให้จงบการเงิ
นเฉพาะบริยษนบริ
ัท ษ ัท
วัน ที่ 16ปตุระกอบงบการเงิ
ลนาคม
พ.ศ. 2558
ที่ ปนเฉพาะบริ
ระชุ ม คณะกรรมการบริ
ครั้ งที่ 8/2558
ัดตั้งและจดทะเบี
พ.ศ.ด2557
พ.ศ.ยนกั
2558บกระทรวงพาณิ
พ.ศ. 2557
สาหรับปี สิ้นสุสดาหรั
วันินวทีแมน
บ่ ปี31สิ้นธักรีนสุ ดวาคม
ที่พ.ศ.
วาคม พ.ศ.รกิ2558
นวัจนากั
ด31ซึธั่ งน2558
ประกอบธุ
จเกี่ ยวกับ การลงทุนพ.ศ.
ในบริ2558
ษทั บริ ษ ัทใหม่
งั กล่ าวจดทะเบี
ช ย์
บาทเพื่อซื้ อเงิน ลงทุบาท
บาท ษทั เวลล์ โคราช
บาท
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท
น ในหุ ้นสามัญของบริ
11 เงินลงทุ
นในบริ
ษยัที ย่จอากันยและบริ
ษัทร่ วม (ต่อ)
11บริ
เอ็
นษเนอร์
ทั เงิร่นวลงทุ
ม ดในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
167,244,543
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
11.2 เงินลงทุ
11.น1ในบริ
บริษษัทัทร่ย่วอมย(ต่(ต่ออ))

167,244,543

-

-

-

จานวนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนมีดงั นี้
พ.ศ. 2558
เงินลงทุนที่ปฏิการลงทุ
บตั ิตามวิ
ธีส่วนได้
นสถานที
ในบริ
ษป่ ัทระกอบธุ
ย่เสีอย รกิจ/ สัดส่ วนของ
ีส่วนได้ เสี ย ย นบริ ษ ัท
จ่ ดทะเบี
ยนที่ ป ระชุ
ส่ วนได้
เสี ย
ลักษณะ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 8/2558 มี มตามราคาทุ
วัน ที่ 16 ตุประเทศที
ล าคม พ.ศ.
2558
ม คณะกรรมการบริ
ติ อ นุ มตั ิ ในห้จตามวิ
ัดตั้งธและจดทะเบี
งบการเงิ
รวม
นเฉพาะบริ
ษัทบกระทรวงพาณิ
ชื่ อ ่รับรู ้นิในงบแสดงฐานะการเงิ
มพันธ์นนในบริ
วิธีการวั
ลค่ าษ ัทใหม่งบการเงิ
บาท
บาท
จานวนที
มีดงั นี้ (ร้รอกิยละ)
วแมน กรี น จากัจัดดตัซึ้ง ่ งนประกอบธุ
จเกี่ ยวกัความสั
บ การลงทุ
ษทั ดมูบริ
ดงั กล่ าวจดทะเบี
ยนกั
ชย
พ.ศ.
2558
พ.ศ.
2557
พ.ศ.
2558
พ.ศ.
2557
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เพื่อซื้ อเงิน ลงทุน ในหุ ้นสามัญของบริ ษทั เวลล์ โคราช
บริ ษทั ซี เอ แซด
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บาท
บาท
เอ็นเนอร์ยี จากัด ไทย
(ประเทศไทย) จากัด (“CAZ”)
47.72
บริ ษงบการเงิ
ทั ร่บาท
วม นวิรวม
ธีส่วนได้เสีบาท
ย
26,010,000
งบการเงิ
นเฉพาะบริ36,778,244
ษัท
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ.
2558
พ.ศ. 2557พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557บริ ษทั ร่ วม
1,234,543
สาหรับปีบริสิษ้นทั สุเวลล์
ดวันโทีคราช
่ 31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.
2558
นลงทุนในบริษัทไทย
ร่ วม
บาทบาทเอ็นเนอร์ณยี วัจน
ากั11.2
45.00
บริ
ษทั ร่บาท
วม
วิธีส่วนได้เสีบาท
ย140,000,000
130,466,299
1,234,543
ทีด่ (“WKE”)
31 ธันเงิวาคม
11

166,010,000

167,244,543

140,000,000
166,010,000

130,466,299
167,244,543

ษทั ร่ษวมัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
167,244,543
เงินลงทุบริ
นในบริ
เงิงนี
นลงทุ
นที่ปฏิบ่ อตั บริ
ิตามวิ
ธร่ีสว่ มวนได้
เนสีทีย ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ มี สาระส าคัญต่ อกลุ่ มบริ ษ ัทตามความเห็ นของ
รายการข้
า
งล่
า
แสดงรายชื
ษ
ท
ั
ณ
วั
้
167,244,543
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
่มบริ้นษสามั
ไม่มีหนี้สินบริ
ที่อษาจเกิ
ขึ้นงซึกล่
่ งเกีา่ยวมี
วข้ทอุ นงกัเรืบอส่นหุ
วนได้
ยของกลุนหุ
ทั ในบริ
ทั ร่่ มวมบริ ษ ัทได้ถื อหุ ้นทางตรงและทางอ้อม ประเทศ
กรรมการ
ัทร่ วดมดั
้นทัเสี้ งหมดเป็
ญ ซึ่ ษงกลุ
11.2 เงินลงทุนในบริ
ษัทร่ วม่รับ(ต่รูอ้ใ)นงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี้
ที่จดทะเบียนจัจดานวนที
ตั้งเป็ นแห่
งเดียวกับสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ
จานวนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนมีดงั นี้
ซื้ อเงินลงทุนใน CAZ
พ.ศ. 2558
สถานทีป่ ระกอบธุรกิจ/ สั ดส่ วนของ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามราคาทุน ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ประเทศทีจ่ ดทะเบียน ส่ วนได้ เสี ย
ลังบการเงิ
กษณะ นรวม
งบการเงิ
น
เฉพาะบริ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557 มตั ิกพ.ศ.
พ.ศ. 2557
เมื่อวัชืน่ อที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558จัทีด่ตัป้งระชุ มคณะกรรมการของบริ
ษทั มพัทาคู
ารซื้ อ2558
หุษ้นัทสามั
(ร้ อยละ) ความสั
นธ์ นิ วิ(ประเทศไทย)
ธีการวัดมูลค่ า จากัด มีมติอนุบาท
บาทญ
พ.ศ. 2558รกิ จเกี่ ยวกั
พ.ศ.
2557บเหมาก่พ.ศ.
พ.ศ.
บาท
บาท2557
บาท
ของบริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (“CAZ”) ซึ่ งประกอบธุ
บการรั
อบาท
สร้า2558
ง จานวน 260,100
หุ ้น
บริ ษทั ซี เอ แซด
บาท
บาท
บาท
บาท
โดยมีราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนร้ อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบี ยน โดยได้มีการจ่ายซื้ อเงินลงทุ น
บริ ษทั ร่ วม
(ประเทศไทย) จากัด (“CAZ”)
ไทย
47.72
บริ ษทั ร่ วม 167,244,543
วิธีส่วนได้เสี ย
26,010,000
36,778,244
่
ร
กิ
จ
ท
าให้
ก
ลุ
ม
บริ
ษ
ท
ั
คาดว่
า
จะสามารถขยายธุ
ร
กิ
จ
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
มดั
ง
กล่
า
วเมื
่
อ
วั
น
ที
่
26
มี
น
าคม
พ.ศ.
2558
ผลจากการรวมธุ
บริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1,234,543 167,244,543 - - บริ ษทั เวลล์
คราช บเหมาก่อสร้างมากขึ้น
ด้ณาโนการรั
1,234,543
วันที่ 31 ธันวาคม
เอ็นเนอร์ยี จากัด (“WKE”)

ไทย

45.00

บริ ษทั ร่ วม

วิธีส่วนได้เสี ย

ั นี้ พย์อิสระภายนอกเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CAZ ซึ่ งรายงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้จวานวนที
า่ จ้างให้่รบับริรูษ้ใทั นงบก
ประเมิาไรขาดทุ
นมูลค่าทีน่สมีิ นดงทรั
รายการข้างล่ างนี้ แสดงรายชื่ อบริ ษ ัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ มี สาระส าคัญต่ อกลุ่ มบริ ษ ัทตามความเห็ นของ
ดังกล่าวได้ถูกจัดทาและแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนต่างของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายไป
กรรมการ
ัทร่ วดมดั
้นทัเสี้ งหมดเป็
ญ ซึ่ ษงกลุ
ื อหุ ้นทางตรงและทางอ้
อม ประเทศ
่มบริ้นษสามั
ไม่มีหนี้สินบริ
ที่อษาจเกิ
ขึ้นงซึกล่
่ งเกีา่ยวมี
วข้ทอุ นงกัเรืบอส่นหุ
วนได้
ยของกลุนหุ
ทั ในบริ
ทั ร่่ มวงบการเงิ
มบริ ษ ัทได้นถรวม
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
่ในส่ วนแบ่ งก าไรจากเงิ
กับ มูลค่ าสิ น ทรั พย์สุ ท ธิ ที่ ได้มาเป็ นก าไรจากการลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมที่ แสดงรวมอยู
น ลงทุ
น ใน ษัท
ที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นแห่งเดียวกับสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บริ ษทั ร่ วมในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ซื้ อเงินลงทุนใน CAZ
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่ วนต่างดังกล่าวเกิ
จากมู
ลค่าของสิ นทรัพย์สุ ทธิ ที่ได้มามากกว่าสิ่ งตอบแทนที
่จ่ายไป เนื่ องจาก CAZ มีความต้องการเงิ
ษทั ดร่พ.ศ.
วม 2558
- ญน
เมื่อวันที่ 19 มีบริ
นาคม
ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูน1,234,543
ิ (ประเทศไทย) จากัด มีมติ-อนุ มตั ิการซื้ อหุ ้นสามั
สนับสนุนทางธุรกิจระยะสั้นในขณะนั้น
1,234,543
นที่ 31(ประเทศไทย)
ธันวาคม จากัด (“CAZ”) ซึ่ งประกอบธุ รกิ จเกี
่ ยวกับการรั บเหมาก่อสร้-าง จานวน 260,100- หุ ้น
ของบริ ษทั ซี ณเอวัแซด
โดยมีราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนร้ อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบี ยน โดยได้มีการจ่ายซื้ อเงินลงทุ น
รายการข้
างล่่อาวังนี
ร่ วมผลจากการรวมธุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ มษี สัทาระส
ญต่ อกลุ่ มบริ ษ ัทตามความเห็
นของ
รกิ จทพ.ศ.
าให้2558
กลุ่ มบริ
คาดว่าคัาจะสามารถขยายธุ
รกิ จ
ในบริ ษ ัทร่ วมดั
งกล่ าวเมื
นที้ แสดงรายชื
่ 26 มีนาคม่ อบริ
พ.ศ.ษ ัท2558
กรรมการ
บริ ษ ัท้ นร่ วมดังกล่ าวมี ทุ นเรื อนหุ ้นทั้งหมดเป็ นหุ ้นสามัญ ซึ่ งกลุ่ มบริ ษ ัทได้ถื อหุ ้นทางตรงและทางอ้อม ประเทศ
ด้านการรับเหมาก่
อสร้างมากขึ
ที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นแห่งเดียวกับสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าที่สินทรัพย์อิสระภายนอกเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CAZ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวได้ถูกจัดทาและแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนต่างของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายไป
กับ มูลค่ าสิ น ทรั พย์สุ ท ธิ ที่ ได้มาเป็ นก าไรจากการลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมที่ แสดงรวมอยู่ในส่ วนแบ่ งก าไรจากเงิ น ลงทุ น ใน
บริ ษทั ร่ วมในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ส่ วนต่างดังกล่าวเกิ ดจากมูลค่าของสิ นทรัพย์สุ ทธิ ที่ได้มามากกว่าสิ่ งตอบแทนที่จ่ายไป เนื่ องจาก CAZ มีความต้องการเงิน
สนับสนุนทางธุรกิจระยะสั้นในขณะนั้น
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ซื้ อเงินลงทุนใน CAZ (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้เป็ นสรุ ปสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้ CAZ และจานวนของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู ้ ณ วันรวมธุรกิจ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ล้านบาท
สิ่ งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
เงินสด

26.0
26.0

สิ่ งตอบแทนทั้งหมด
มูลค่ าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสาหรับสิ นทรัพย์ ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
อุปกรณ์
เงินประกันและมัดจา
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจา
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ ที่สามารถระบุได้ สุทธิ
สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยกลุ่มบริ ษทั
(กาไร)จากการลงทุนในบริษัทร่ วมตามที่แสดงรวมไว้ ในส่ วนแบ่ งกาไรจากการลงทุน
ในบริษัทร่ วมของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
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32.3
165.1
23.4
30.8
24.8
(100.3)
(35.1)
(41.0)
(13.8)
(18.3)
67.9
47.7
32.4
(6.4)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ซื้ อเงินลงทุนใน WKE
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) มีมติอนุ มตั ิจดั ตั้งบริ ษทั
นิวแมนกรี น จากัด (“NMG”) (บริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ) เพื่อเข้าทาการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ ยี
จากัด (“WKE”) ซึ่ งประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล จานวน 12.60 ล้านหุ ้น โดยมีราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน โดยได้มีการจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเมื่อวันที่
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุ รกิจทาให้กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะสามารถขยายธุ รกิจด้านการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า
จากพลังงานชีวมวล
กลุ่มบริ ษ ัทได้ว่าจ้างให้บ ริ ษ ัทประเมินมูลค่าสิ นทรั พย์อิส ระเพื่ อท าการประเมิน มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และ
เครื่ องจักรของ WKE รายงานลงวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 และที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อทาการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า รายงานลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ส่ ว นต่ า งของสิ่ งตอบแทนที่ จ่า ยไปกับ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ที่ ได้ม าเป็ นค่ า ความนิ ยมที่ แ สดงรวมอยู่ในเงิ น ลงทุ น
ในบริ ษทั ร่ วม
ตารางต่อไปนี้เป็ นสรุ ปสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้ WKE และจานวนของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู ้ ณ วันรวมธุรกิจ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ล้านบาท
สิ่ งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เงินสด

140.0
140.0

สิ่ งตอบแทนทั้งหมด
มูลค่ าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสาหรับสิ นทรัพย์ ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สัญญาซื้อขายไฟ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ ที่สามารถระบุได้ สุทธิ
สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยกลุ่มบริ ษทั
ค่ าความนิยม
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1.8
0.4
20.2
739.5
81.3
(28.5)
(583.2)
(2.3)
229.2
45
103.1
36.9

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ซื้ อเงินลงทุนใน WKE (ต่อ)
ค่า ความนิ ยมเกิ ดขึ้ น จากข้อ เท็จจริ งที่ ว่ากลุ่ มบริ ษ ัท คาดว่าจะมีก ารเติ บ โตของรายได้ในอนาคต ค่ าความนิ ยมที่ รับ รู ้
ไม่สามารถนาไปหักเพื่อประโยชน์ทางภาษีได้
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปสาหรับบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินสาหรับ CAZ และ WKE ซึ่งปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย แสดงดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุ ป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
CAZ
WKE
บาท
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
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รวม
บาท

4,267,243
83,530,541
84,785,875
5,951,468
4,543,037
183,078,164

998,599
6,119,274
2,185,963
9,303,836

5,265,842
89,649,815
84,785,875
8,137,431
4,543,037
192,382,000

25,695,801
2,847,205
64,869,698
627,508
94,040,212
277,118,376

732,859,479
80,809,778
2,354,186
816,023,443
825,327,279

758,555,280
83,656,983
64,869,698
2,981,694
910,063,655
1,102,445,655

14,408,000
94,464,581

19,999,921
24,201,112

34,407,921
118,441,164

1,018,847

235,146

1,253,993

32,198,630
45,259,601
187,349,659

107,040,000
118,482,052
269,958,231

107,040,000
150,905,211
45,259,601
457,307,890

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปสาหรับบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินสาหรับ CAZ และ WKE ซึ่งปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย แสดงดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุ ป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
CAZ
บาท

WKE
บาท

รวม
บาท

รวมหนีส้ ิ น

2,100,319
7,459,936
3,137,539
12,697,794
200,047,453

1,133,336
345,775,386
717,586
347,626,308
617,584,539

3,233,655
345,775,386
7,459,936
3,855,125
360,324,102
817,631,992

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้ว
กาไร(ขาดทุนสะสม)
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู่ถือหุ้น

54,500,000
22,570,923
77,070,923
277,118,376

280,000,000
(72,257,260)
207,742,740
825,327,279

334,500,000
(49,686,337)
284,813,663
1,102,445,655

หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุ ป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
CAZ
WKE
บาท
บาท
รายได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรหรื อขาดทุนจากการ
ดาเนินงานต่ อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรหลังภาษีจากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลรับจากบริษัทร่ วม

รวม
บาท

611,006,744
(6,600,988)
(3,513,301)

2,630,359
(7,312,028)
(6,982,466)

613,637,103
(13,913,016)
(10,495,767)

11,277,359
(2,089,157)
9,188,202
9,188,202
-

(23,540,187)
2,354,186
(21,186,001)
(21,186,001)
-

(12,262,828)
(265,029)
(11,997,799)
(11,997,799)
-

ข้อมูลข้างต้นเป็ นจานวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม (ซึ่ งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าว) และปรับปรุ งเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม
การกระทบยอดรายการข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558;
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
กาไร(ขาดทุน)ในระหว่างงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
(ร้อยละ 47.72; ร้อยละ 45.00)
ค่าความนิ ยม
มูลค่าตามบัญชี
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CAZ
บาท

WKE
บาท

รวม
บาท

67,882,720

228,928,741

296,811,461

9,188,203
77,070,923
36,778,244

(21,186,001)
207,742,740
93,484,233

(11,997,798)
284,813,663
130,262,477

36,778,244

36,982,066
130,466,299

36,982,066
167,244,543

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน

อาคาร
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557*

43,000,000

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

5,207,875
(345,616)
4,862,259

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

6,912,319
(2,050,060)
4,862,259

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558*

43,000,000

* กลุ่ มบริ ษ ัท ได้ว่าจ้างให้บ ริ ษ ัท ประเมิน มูลค่ าสิ น ทรั พย์อิ ส ระภายนอกเพื่อท าการประเมิน มูลค่ ายุติธรรมของอสั งหาริ มทรั พย์
เพื่อการลงทุนสาหรับอาคารที่ ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกที่ต้ งั อยู่ที่สานักงานใหญ่ มูลค่ายุติธรรมได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์รายได้
โดยใช้ข้อ มู ล สาธารณะที่ เปิ ดเผยทั่วไปและข้อ มูล ธุ รกิ จของทรั พ ย์สิ น ที่ ป ระเมิ น ในการหาสมมติ ฐานด้า นรายได้ค่าเช่ าและ
ใช้ข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บกับ กิ จ การประเภทเดี ยวกัน ประกอบการประเมิ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกี่ ยวข้อ งและใช้อ ัต ราคิ ด ลดร้ อ ยละ 11
ตามรายงานล่าสุ ดลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ 4.86 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 5.21 ล้านบาท) ได้น าไปวางเป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ มื จากธนาคาร (หมายเหตุขอ้ 15)
จานวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ได้แก่
งบการเงินรวม

รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสาหรับงวด
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พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

5,327,992

5,381,311

2,070,709

1,827,831

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท ทาคูนิ ส
กรุาหรั
๊ ปบริจากั
ษบ
ัทดปีทาคู
(มหาชน)
สิ้นนิ กรุสุ ด๊ ป วัจากันดที(มหาชน)
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุปนระกอบงบการเงิ
รวมและงบการเงินนรวมและงบการเงิ
เฉพาะบริษัท นเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันสทีาหรั
่ 31บธัปีนสิวาคม
้นสุ ดวัพ.ศ.
นที่ 31
2558
ธันวาคม พ.ศ. 2558

13

13

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

ที่ดนิ อาคารและอุ
13 ทีป่ดกรณ์
นิ อาคารและอุปกรณ์

ที่ดนิ และ
ทีอาคารและ
่ดนิ และ
บปรุ
งง
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วส่นปรั
วนปรั
บปรุ
ที่ดนิ
ทีอาคาร
่ดนิ
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคมณพ.ศ.
วันที2557
่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
ราคาทุน
ณหักวัค่นาเสืที่ อ่ มราคาสะสม
1 มกราคม พ.ศ. 2557
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุราคาทุ
ราคาตามบั
ทธิ นญชี - สุ ทธิ

77,150,182
77,150,182

77,150,182
39,048,872
(6,252,372)
77,150,182
32,796,500

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันสทีาหรั
่ 31บธัปีนสิวาคม
้นสุ ดวัพ.ศ.
นที่ 31
2557
ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ราคาตามบั
ราคาตามบั
ปี - สุ ทธิ ญชีตญ
น้ ปีชี- -สุ ทสุธิทธิ
77,150,182
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ปบริ
จากั
ษัทด ทาคู
(มหาชน)
นิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ซื้อสิ นทรัพย์ ซื้อสิ นทรัพย์
11,000
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุนปรวมและงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนรวมและงบการเงิ
เฉพาะบริษัท นเฉพาะบริษัท
จาหน่าย/ตัดจาหน่จาาหน่
ยสิ นาทรั
ย/ตัพดย์จ-าหน่
สุ ทธิายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันสทีาหรั
่ 31บธัส
ปีนสิาหรั
วาคม
้นสุ ดบ
วัพ.ศ.
นปีทีสิ
่ 31
2558
ธัสุนด
วาคม
พ.ศ.
2558
้
น
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
พ.ศ.
2557
ค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี
ราคาตามบั
- สุ ทธิ ญชีปญ
ลายปี
-น
สุปีทธิ - สุ ทธิ
77,161,182
ราคาตามบั
ชี
ต
้
13 ที่ดนิ อาคารและอุ
13 ปทีกรณ์
่ดนิ อาคารและอุ
(ต่อ)
ปกรณ์ (ต่อ)

ซืณ้ อวัพ.ศ.
ทรัธันพวาคม
ย์ พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
นสิทีน่ 31
2557
ที่ดนิ และ
ราคาทุน
จราคาทุ
าหน่นาย/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ 77,161,182
ส่
ว
นปรั
บปรุ งหัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่
า
เสื
่
อ
มราคา
ที่ดนิ
ราคาตามบัญชี - สุราคาตามบั
ทธิ
ญชี - สุ ทธิ
77,161,182
บาท
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

77,150,182
32,796,500
11,000 -(1,952,450)
77,161,182
30,844,050

บาท

39,048,872
36,489,553
36,489,553
20,571,584
(6,252,372)
(3,980,849) (3,980,849)
(14,107,510)
32,796,500
32,508,70477,150,182
32,508,704
6,464,074

บาท

(6,252,372)
32,796,500
32,508,70477,150,182
32,508,704
6,464,074 32,796,500
6,464,074
40,316,457

-3,540,632
-(15,853)
(1,952,450)
(1,910,068) (1,910,068)
(2,572,361)
30,844,050
30,598,63677,150,182
30,598,636
7,416,492

บาท

บา

20,571,584
130,432,982 130,432,982
26,748,044
26,748,044
330,441,217 330,441,217
(14,107,510)
(90,116,525) (90,116,525) - (114,457,256)
- (114,457,256)
39,048,872
36,489,553
20,571,58
6,464,074
40,316,457
40,316,457
26,748,044
26,748,044
215,983,961 215,983,961

(3,980,849)
(14,107,51
40,316,457
26,748,044
26,748,044
215,983,961 215,983,961
32,508,704
6,464,07

3,540,632
25,234
3,193,759
25,234
3,193,759
6,770,625
(15,853)
(18,901)
(18,901)
(17,768)
(17,768)
(52,522)
(2,572,361)
(7,888,548) (7,888,548) (14,323,427)
7,416,492
32,434,242
32,434,242
29,924,035
29,924,035
208,378,637
32,796,500
32,508,704

งบการเงิ
11,000นรวม งบการเงินรวม

-

-

6,770,625
(52,522)
(14,323,427)
208,378,637
6,464,07

3,540,63

ทีอาคารและ
่ดนิ และ
อาคารและ
่ องมื23,712,132
อเครื่ องใช้ เครื่ องมื23,712,132
อเครื่ องใช้
77,161,182
39,048,872
39,048,872
36,489,553 เครื36,489,553
129,456,940
29,924,035
29,924,035
335,792,714
335,792,714
- 129,456,940
(15,85
ส่ วส่นปรั
ว(8,204,822)
นปรับปรุ
บปรุง- ง ส่ ว(8,204,822)
ถันปรั
ง(5,890,917)
บรรจุ
บปรุแงก๊ส ถั(5,890,917)
งบรรจุ
และอุ
แ
ก๊
ป
ส
กรณ์
และอุ
ปกรณ์
งานระหว่ าง- (127,414,077)
งานระหว่ า-ง (127,414,077)
(16,295,640) (16,295,640)
(97,022,698)
(97,022,698)
(2,572,36
ทีอาคาร
่ดนิ
และอุ
ปกรณ์
อาคาร
แก็ส และอุ30,598,636
ปกรณ์7,416,492
สานั
แ-ก็กสงาน (1,952,450)
ยานพาหนะ
ส32,434,242
านักงาน
ยานพาหนะ
ก่อ(1,910,068)
สร้ าง
ก่อสร้รวม
าง
รวม
77,161,182
30,844,050
30,844,050
30,598,636
7,416,492
32,434,242
29,924,035
29,924,035
208,378,637
208,378,637
บาท
บาท
บาท
บาท77,161,182บาทบาท 30,844,050
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
30,598,636
7,416,49

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันสทีาหรั
่ 31บธัปีนสิวาคม
้นสุ ดวัพ.ศ.
นที่ 31
2558
ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปีราคาตามบั
- สุ ทธิ ญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์ ณ
ซื้อวั
สิ นนทรั
ย์ ธันวาคม พ.ศ. 2557
ทีพ่ 31
โอน
โอน
ราคาทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่จายสิ
าหน่นาทรั
ย/ตัพดย์จ-าหน่
สุ ทธิายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา หัค่ากเสื่ อค่มราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี
ราคาตามบั
- สุ ทธิ ญชีปลายปี - สุ ทธิ

77,161,182
13,000
606,612
77,780,794

77,161,182
30,844,050
13,000
105,207
7,489,697
606,612
-(2,333,427)
77,780,794
36,105,527

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วัพ.ศ.
นที่ 31
2558
ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุราคาตามบั
ทธิ
ญชี - สุ ทธิ

77,780,794
77,780,794

77,780,794
46,643,776
(10,538,249)
77,780,794
36,105,527

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
่ดนิ ่ องมืและ
เครื่ องมือเครื่ องใ
อาคารและ ทีเครื
อเครื่ องใช้เครื่ องมือาคารและ
อเครื่ องใช้
ส่ วนปรั
บปรุส่แงก๊วสนปรัถังบบรรจุ
ถังบรรจุ
และอุแงก๊ปสกรณ์ ส่ วและอุ
าง แงานระหว่
ปรุ
นปรัปกรณ์
บปรุ ง งานระหว่
ถังบรรจุ
ก๊ส าง และอุปกร
และอุปกรณ์
แก็ส และอุปกรณ์สแานัก็สกงาน
ก่อสร้ าง
อาคาร
สยานพาหนะ
านักงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้ ารวม
ง
รวม
ที
ด
่
น
ิ
อาคาร
และอุ
ป
กรณ์
แ
ก็
ส
ส
านั
กงา
บาท
บาท
บาทบาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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30,844,050
30,598,636
30,598,636
7,416,492
105,207 2,778,737
7,489,697
20,918,785
20,918,785
891,552
77,161,182
-(60,886)
(2,333,427)
(2,956,007)
(2,956,007)
(2,884,926)
36,105,527
48,561,414
48,561,414
8,140,969

77,161,182

46,643,776
57,408,338
(10,538,249)
(8,846,924)
36,105,527
48,561,414

57,408,338
27,090,151
(8,846,924)
(18,949,182)
48,561,414
8,140,969

7,416,492
32,434,242
32,434,242
29,924,035
29,924,035
208,378,637
2,778,737
5,690,000
5,690,000
1,719,878
1,719,878
10,306,822
891,552 (29,906,646)
(29,906,646) 39,048,872
36,489,553
(60,886)
(55,167)
(55,167) (116,053)
(8,204,822)
(5,890,917)
(2,884,926)
(7,250,807)
(7,250,807)
(15,425,167)
8,140,969
30,818,268
30,818,268
1,737,267
203,144,239
1,737,267

30,844,050

30,598,636

27,090,151
133,424,750 133,424,750
1,737,267
(18,949,182)
(102,606,482) (102,606,482) 8,140,969
30,818,268
30,818,268
1,737,267

208,378,637
10,306,822
23,712,13
(116,053)
(16,295,64
(15,425,167)
203,144,239

7,416,49

344,085,076
1,737,267
344,085,076
(140,940,837)
- (140,940,837)
203,144,239
1,737,267
203,144,239

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จบริ
ากัษดัท(มหาชน)
สาหรั
บปีทาคูสิน้นิ กรุสุ๊ ปดวัจากันดที(มหาชน)
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
ประกอบงบการเงินนเฉพาะบริ
รวมและงบการเงิ
ษัท นเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ 31
าหรัธับนปีวาคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2558
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

13

13

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที่ดนิ อาคารและอุ
13 ปกรณ์
ที่ดนิ (ต่
อาคารและอุ
อ)
ปกรณ์ (ต่อ)

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
ณ วัน2557
ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณหัก วัค่นาเสืที่ อ่ มราคาสะสม
1 มกราคม พ.ศ. 2557

อาคารและ
ที่ดนิ และ
อาคารและ เครืที่ อ่ดงมืน
เครื่ องใช้ เครื่ องมืออาคารและ
เครื่ องใช้
ิ อและ
เครื่ องมือเครื่ องใช้
ส่ วนปรับปรุ ง
ส่ถัวงนปรั
บรรจุบแปรุก๊สง
ถังและอุ
บรรจุปแก๊กรณ์
ส
และอุปกรณ์
งานระหว่ าง
งานระหว่ าง
นปรัปบกรณ์
ส่ยานพาหนะ
วสนปรั
บปรุ ง ยานพาหนะ
และอุรวม
ปกรณ์
อาคาร
สปรุ
านัแกก็งงาน
ก่อสร้ถัางงบรรจุแก๊ก่สอสร้รวม
ที่ดนิ และอุปกรณ์
อาคาร
แก็สส่ วและอุ
ส
านักงาน
าง
บาท
บาท
บาท
บาทปกรณ์ แก็ส บาท
บาทกงาน
ที่ดบาท
นิ บาท
อาคาร และอุ
สานั

25,700,182
25,700,182

25,700,182
12,210,383
(1,091,743)25,700,182
11,118,640

12,210,383
27,569,177
(1,091,743)
(3,045,183)
11,118,640
24,523,994

ก ธับนค่ปีวาคม
าสิเสื้นสุ่ อดพ.ศ.
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันทีหั
ส่ 31
าหรั
วัมราคาสะสม
นที2557
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบั
ญ
ชี
ต
น
้
ปี
ราคาตามบั
สุ
ท
ธิ
ญ
ชี
ต
น
้
ปี
25,700,182
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จบริ
ากัษดัท(มหาชน)
ทาคู
นิ กรุ๊ ป จากัดญ(มหาชน)
ราคาตามบั
ชี สุ- ทสุธิทธิ
ซื
อ
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ซื
อ
สิ
น
ทรั
พ
ย์
11,000
้
้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุนรวมและงบการเงิ
ประกอบงบการเงินนเฉพาะบริ
รวมและงบการเงิ
ษัท นเฉพาะบริษัท
จ
าหน่
า
ย/ตั
ด
จ
าหน่
า
ยสิ
จ
าหน่
น
ทรั
า
ย/ตั
พ
ย์
ด
จ
สุ
าหน่
ท
ธิ
า
ยสิ
น
ทรั
พ
ย์
สุ
ท
ธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ าหรั
31 ธับนปีวาคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2558
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ค่าเสื่ อมราคา
เสื่ อมราคา
สค่าาหรั
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 25,711,182
ญ13ชีปลายปี
ราคาตามบั
ทธิอ) ญชีปลายปี
13 ทีราคาตามบั
่ดนิ อาคารและอุ
ปทีกรณ์
่ด-นิ สุ(ต่
อาคารและอุ
ปกรณ์- สุ(ต่ทธิอ)

25,700,182
11,118,640
11,000(610,526)25,711,182
10,508,114

11,118,640
24,523,994
(1,464,049)
(610,526)
10,508,114
23,059,945

ราคาตามบัญชี - สุ ทราคาทุ
ราคาตามบั
ธิ
นญชี - สุ ทธิ

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคมซื
ณพ.ศ.
น่ 31ทรัธันพวาคม
ย์ พ.ศ. 2557
้ อวันสิที2557
ราคาทุน
ราคาทุน
25,711,182
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ ที่ดนิ และหัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ ง
25,711,182
ราคาตามบัญชี - สุ ทค่ราคาตามบั
ธิ าเสื่ อมราคา
ญชี - สุ ทธิ
ที่ดนิ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันทีส่ าหรั
31 ธับนปีวาคม
สิ้นสุ ดพ.ศ.
วันที2558
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี ราคาตามบั
- สุ ทธิ ญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ซื้อสิวันนทรัทีพ่ ย์31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ
โอน
โอน
ราคาทุ
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสิ
จาหน่
นทรัาย/ตั
พย์นด-จสุาหน่
ทธิ ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่หัาก
เสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปีราคาตามบั
- สุ ทธิ ญชีปลายปี - สุ ทธิ

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคมณพ.ศ.
วันที2558
่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทราคาตามบั
ธิ
ญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริงบการเงิ
ษัท นเฉพาะบริษัท

บาท

25,711,182
12,210,383
อาคารและ
ที่ดนิ และ
ส่ ว(1,702,269)
นปรับปรุ ง25,711,182
10,508,114
อาคาร
ที่ดนิ

บาท

บาท

บาท

บาท

2,762,503
8,782,000
(5,480,682)
(829,853)
1,932,650
3,301,318

28,695,997
8,782,000
(5,480,682)28,695,997
3,301,318

105,720,242
28,695,997
(10,447,461)28,695,997
95,272,781

105,720,242
(10,447,461)
95,272,781

156,165
-(1,464,049)
(528,390)
23,059,945
1,560,425

156,165(1,756,399)
(528,390)
1,560,425
1,544,919

4,471,167(1,756,399)33,167,164
1,544,919

4,471,167
4,638,332
(4,359,364)33,167,164
95,551,749

4,638,332
(4,359,364)
95,551,749

25,700,182
24,523,994
1,932,650
25,700,182

12,210,383
(1,091,743)
1,932,650
3,301,318
11,118,640

27,569,177
(3,045,183)
28,695,997
3,301,31824,523,994
28,695,997
95,272,781

25,700,182
11,118,640
24,523,994
งบการเงิ11,000
นเฉพาะบริงบการเงิ
ษัท นเฉพาะบริษัท 12,210,383
27,569,177
8,782,000
8,782,000
110,358,575
33,167,164
อาคารและ เครื่ อ27,569,177
งมือ2,918,669
เครื่ อ-งใช้ เครื่ องมือ2,918,669
เครื่ องใช้ - 33,167,164
(4,509,232)
(1,358,244)
(1,358,244)
(7,237,081)
(7,237,081)
(14,806,826)
ส่ถัว(1,702,269)
งนปรั
บรรจุบปรุ
แก๊สง
ถัง(4,509,232)
บรรจุ
และอุ
ปแก๊กรณ์
ส
และอุ
ปกรณ์
งานระหว่
างงานระหว่ าง-ส
(610,526)
23,059,945
1,544,919
33,167,164
1,544,919
33,167,164
95,551,749
และอุ10,508,114
ปกรณ์
อาคาร
แก็ส และอุ23,059,945
ปกรณ์
ส1,560,425
านัแกก็งาน
ยานพาหนะ
ส1,560,425
านั
กงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้ า(1,464,049)
ง
ก่อสร้รวม
าง
บาท 25,711,182
บาท
บาท
บาท
บาท23,059,945 บาท
10,508,114

25,711,182
13,000
606,612
26,330,794

25,711,182
10,508,114
13,0007,782,507
606,612
(999,635)26,330,794
17,290,986

10,508,114
23,059,945
23,892,085
7,782,507
(2,658,653)
(999,635)
17,290,986
44,293,377

23,059,945
1,560,425
204,329
23,892,085
891,552
25,711,182
(3,451)
(2,658,653)
(640,306)
44,293,377
2,012,549

26,330,794
26,330,794

26,330,794
19,992,890
(2,701,904)26,330,794
17,290,986

19,992,890
51,461,262
(2,701,904)
(7,167,885)
17,290,986
44,293,377

51,461,262
4,008,087
(7,167,885)
(1,995,538)
44,293,377
2,012,549

114

บาท

27,569,177
2,762,503
(3,045,183)
(829,853)
24,523,994
1,932,650

25,711,182

1,560,425
1,544,919
33,167,164
1,544,919
33,167,164
95,551,749
5,690,000
204,329
5,690,000
5,592
5,912,921
5,592
891,552(33,172,756)(33,172,756)12,210,383
27,569,177
(3,451)(3,451)(1,939,399)
(640,306)
(1,939,399)
(6,237,993)
(1,702,269)
(4,509,232) 2,012,549
5,295,520
5,295,52095,223,226-

10,508,114

14,472,000
4,008,087
(1,995,538)
(9,176,480)
2,012,549
5,295,520

23,059,945

14,472,000(9,176,480)5,295,520-

116,265,033(21,041,807)95,223,226-

2,762,503
(829,853)
95,272,781
1,932,650

1,932,650
156,165
110,358,575
(14,806,826)
(528,390)
95,551,749
รวม
บาท
1,560,425
95,551,749
5,912,921
2,918,669
(3,451)
(6,237,993)
(1,358,244)
95,223,226

1,560,425

116,265,033
(21,041,807)
95,223,226

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 บริ ษ ัท ทาคู นิ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยได้น าที่ ดิ น พร้ อมสิ่ งปลู กสร้ าง ซึ่ งมี มู ลค่ า
ตามบัญชีสุทธิ 47.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 48.84 ล้านบาท) ไปค้ าประกันวงเงินเบิกเกิ นบัญชี วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิตหรื อทรั สต์รีซีท
วงเงินหนังสื อค้ าประกัน วงเงินสิ นเชื่อประเภทสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวค้ าประกันให้กบั กลุ่มบริ ษทั และมีการค้ าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั (หมายเหตุขอ้ 15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้นารถบรรทุกและยานพาหนะสาหรับขนส่ ง
แก๊สซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 9.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 11.73 ล้านบาท) ไปค้ าประกันวงเงินกูย้ ืมระยะยาวที่กูย้ ืมมาจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2555 ของบริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
ราคาทุ นของสิ นทรั พย์ถาวรที่ หักค่ าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในงบการเงินรวม
มีประมาณ 84.74 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 70.89 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีประมาณ 7.04 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รายการการซื้ อในตารางข้างต้นได้รวมการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ า
จานวน 5.69 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี)
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตาม
สัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

5,690,000
(576,794)
5,113,206

-

5,690,000
(576,794)
5,113,206

-

115

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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713,070
(138,760)
574,310

404,990
(73,364)
331,626

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

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

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

473,490
(215,110)
258,380

983,459
146,531
(411,544)
718,446

258,380
103,931
(179,899)
182,412

1,533,043
(814,597)
718,446

577,421
(395,009)
182,412

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม

รายการหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบัน
ทางการเงิน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
รายการไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

61,500

-

-

-

214,167,306

-

214,167,306

-

788,015

-

788,015

-

6,000,000
221,016,821

6,541,417
6,541,417

6,000,000
220,955,321

6,000,000
6,000,000

28,100,000
3,113,092
31,213,092
252,229,913

34,100,000
34,100,000
40,641,417

3,500,000
3,113,092
6,613,092
227,568,413

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

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
- เงินเบิกเกินบัญชี
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

ร้อยละ 2.88 - ร้อยละ 7.88
ร้อยละ 2.94 - ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 2.94 - ร้อยละ 7.42
ร้อยละ 5.45
-

ร้อยละ 3.00
ร้อยละ 5.45

ร้อยละ 3.00
-

15.1 เงินเบิกเกินบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวม 60 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : จานวน 50 ล้านบาท) ซึ่ งวงเงิน ดังกล่าวได้รับ การค้ าประกัน โดยที่ดิน พร้อ มสิ่ งปลูก สร้างของบริ ษ ทั ย่อ ย
แห่ งหนึ่ ง (หมายเหตุขอ้ 13) และค้ าประกันโดยบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา 12 เดือน แห่ งหนึ่ งของบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุขอ้ 7) และค้ าประกันโดยกรรมการบริ ษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
15.2 ตั๋วสั ญญาใช้ เงินระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 กลุ่ มบริ ษ ัท มี ตั๋วสั ญ ญาใช้เงิ น ระยะสั้ นจากสถาบัน การเงิ น ที่ ไม่ มี ห ลัก ประกัน จานวน
214.17 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และครบกาหนดจ่ายชาระคืนภายในไตรมาสหน้า เงินกูย้ มื นี้
มีวตั ถุประสงค์ในการขยายธุรกิจและใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
15.3 เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาว(รวมส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )จากสถาบันการเงิน
ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือตามบัญชีตน้ ปี
กูย้ มื เพิ่ม
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

47,184,566
(6,543,149)
40,641,417

15,500,000
(6,000,000)
9,500,000

21,500,000
(6,000,000)
15,500,000

บริษัท
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ ง เป็ นจานวน 30 ล้านบาท
โดยมีกาหนดชาระคืนเงินต้นงวดละ 500,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และ
ค้ าประกัน โดยการจดจานองที่ ดิน พร้ อ มสิ่ งปลู ก สร้ า งของบริ ษ ัท ย่อ ย (หมายเหตุ ข้อ 12 และข้อ 13) และค้ าประกัน โดย
กรรมการบริ ษทั
บริษัทย่ อย
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด ได้ทาสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เป็ นจานวน 24.60 ล้านบาท โดยกาหนดชาระคืน ภายใน 60 เดือน เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค้ าประกัน
โดยยานพาหนะสาหรับขนส่ งแก๊ส (หมายเหตุขอ้ 13)
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริ ษ ัท จี แก๊ ส โลจิส ติ ก ส์ จากัด ได้ท าสั ญญากู้ยืมเงิ น ระยะยาวจากธนาคารในประเทศ
แห่ งหนึ่ ง เป็ นจานวน 2.50 ล้านบาท โดยก าหนดช าระคื น งวดละ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกู้ยืมดังกล่ าวมีอ ัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี และค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด และ
ค้ าประกันโดยกรรมการบริ ษทั (หมายเหตุขอ้ 13)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
15.3 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

34,100,000
34,100,000

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

9,500,000
9,500,000

15,500,000
15,500,000

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
มูลค่ ายุติธรรม

ราคาตามบัญชี

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

34,100,000

40,641,417

31,344,597

35,439,214

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาตามบัญชี

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

มูลค่ ายุติธรรม

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

9,500,000

15,500,000

8,998,857

14,175,925

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมส่ วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสาคัญ
มูลค่ายุติธรรมคานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่อตั ราร้อยละ 6.58 ถึง 7.23 (พ.ศ. 2557 :
อัตราร้อยละ 6.81 ถึงร้อยละ 7.38) ซึ่งอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
15.3 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ระยะเวลาการครบกาหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

6,000,000
28,100,000
34,100,000

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

6,000,000
3,500,000
9,500,000

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

15.4 สั ญญาเช่ าทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นสัญญาเช่าสาหรับยานพาหนะเพื่อใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ สัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าว
มียอดคงเหลือดังนี้

ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

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

977,100
3,419,850
4,396,950

-

977,100
3,419,850
4,396,950

-

(495,843)
3,901,107

-

(495,843)
3,901,107

-

788,015
3,113,092
3,901,107

-

788,015
3,113,092
3,901,107

-

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
15.4 สั ญญาเช่ าทางการเงิน (ต่อ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดของวันครบกาหนดชาระเงิน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

16

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

788,015
3,113,092
3,901,107

-

788,015
3,113,092
3,901,107

-

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชาระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

4,295,384

906,203

207,606

436,015

1,154,459

202,376

173,132

47,822

107,294

32,237

152,865

-

346,092
4,996,457

508,233
568,109

478,716
(250,843)

483,837

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี คานวณจากผลแตกต่ างชั่วคราวทั้งจานวนตามวิธีหนี้ สิ นโดยใช้อ ัตราภาษี ร้อยละ 20 ส าหรั บปี พ.ศ. 2556
เป็ นต้นไป ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี และฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของภาษีเงิน ได้รอตัดบัญชี ขา้ งล่างแสดงตามลักษณะของรายการผลแตกต่างชัว่ คราวแต่ละประเภท
ซึ่ งอาจไม่สามารถกระทบกับ สิ น ทรั พย์และหนี้ สิ นภาษี เงิน ได้รอตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ เนื่ อ งจากยอดที่ แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินแสดงด้วยยอดสุ ทธิของแต่ละบริ ษทั
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญและสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

รายได้(ค่ าใช้ จ่าย)
พ.ศ. 2557 ในกาไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

ภาษีเพิม่ /(ลด)
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

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

3,484,839
(22,654)
47,577
(282,244)
973,121
4,200,639

140,625
140,625

4,139,387
3,122
334,213
973,121
5,449,843

540,470
540,470

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

-

453,386
453,386

568,109

4,287,723

140,625

4,996,457
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญและสิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ภาษีเพิม่ /(ลด)
รายได้(ค่ าใช้ จ่าย)
ในกาไรขาดทุน
พ.ศ. 2557 ในกาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
บาท
265,262
78,936
139,639
483,837

(57,656)
9,190
(139,639)
(188,105)

85,006
85,006

207,606
173,132
380,738

-

631,581

-

631,581

483,837

(819,686)

85,006

(250,843)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2558
บาท

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
6,004,778
(1,008,321)
4,996,457

991,331
(423,222)
568,109

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
(250,843)
(250,843)

483,837
483,837

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักลบกันก็ต่อเมื่อสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ดงั กล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีเดียวกัน สาหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมสิ นทรัพย์ และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และยอดรวมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินในแต่ละบริ ษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
เพิ่ม/(ลด)ในกาไรหรื อขาดทุน
(หมายเหตุขอ้ 24)
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

17

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

568,109

714,032

483,837

872,688

4,287,723
140,625
4,996,457

(145,923)
568,109

(819,686)
85,006

(388,851)
-

(250,843)

483,837

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น

งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 26)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 26)
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เงินนาส่ งกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงค้างจ่าย1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

72,167,363
3,033,252
119,375

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

55,832,943
3,013,570
77,643
2,499,941
-

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

1,031,448
8,333,477
84,684,915

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

330,764
3,817,168
65,572,029

2,239,651
43,303,119
1,903,203
110,411,009

ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานได้กาหนดให้ผคู ้ า้ แก๊สตามมาตรา 7 ต้องนาเงินส่ งเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามอัตราที่กาหนด ซึ่ งอัตราการนาส่ งเงินดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามช่องทางการจาหน่ ายโดยกลุ่มบริ ษทั ได้ขายแก๊สให้แก่ลูกค้า
สถานี บ ริ ก ารแก๊ ส โรงงานอุ ตสาหกรรม และโรงบรรจุ แ ก๊ ส ส าหรั บ การอุ ป โภคในครั วเรื อ น เงิน น าส่ งเข้ากองทุ น ดังกล่ า ว
จะเรี ยกเก็บจากลูกค้าโดยรวมอยูใ่ นราคาขายและมีกาหนดส่ งให้กบั กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้ นเดือน
ที่จาหน่าย โดยคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานได้ปรับโครงสร้างราคาหน้าโรงคลัง และยกเลิกเงินส่ งเข้ากองทุนฯ สาหรับ
การจาหน่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท

1,671,066

865,660

กาไรหรื อขาดทุนที่รวมอยูใ่ นกาไรจากการดาเนินงาน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

142,316

45,951

การวัดมูลค่าใหม่สาหรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

703,123

425,030

หนี้สินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย :
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
หนี้สินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน

1,671,066
1,671,066

865,660
865,660

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
บาท

825,627
113,203
29,113
967,943

394,679
25,890
20,061
440,630

703,123
1,671,066

425,030
865,660

ผลประโยชน์ พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (ตามกฎหมายแรงงานไทย)
หนี้สินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์มีดงั ต่อไปนี้ :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ยอดคงเหลือสิ้ นปี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี้
พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

ร้อยละ 1.83 ถึง 2.56
ร้อยละ 5

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
การเปลีย่ นแปลง
การเพิม่ ขึน้ ของ
การลดลงของ
ในข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
บาท
บาท
บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 1.79 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.85
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.79 ลดลง ร้อยละ 1.75

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
การเพิม่ ขึน้ ของ
การลดลงของ
การเปลีย่ นแปลง
ในข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
บาท
บาท
บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 2.29 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.36
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 2.29 ลดลง ร้อยละ 2.24

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่ าวยากที่ จะเกิ ดขึ้ น และการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติอ าจมีความสั มพัน ธ์กัน ในการคานวณการวิเคราะห์ ความอ่ อ นไหว
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้คานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานในการคานวณหนี้สินบาเหน็จบานาญที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด:
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

งบการเงินรวม
น้ อยกว่ า 1 ปี ระหว่ าง 1 - 2 ปี ระหว่ าง 2 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

558,363

144,155

1,392,540

รวม
บาท

947,196

3,042,254

น้ อยกว่ า 1 ปี ระหว่ าง 1 - 2 ปี ระหว่ าง 2 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

19

-

-

1,188,031

659,507

1,847,538

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
จานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท

ส่ วนเกินทุน
มูลค่าหุ้น
บาท

รวม
บาท

400,000,000 200,000,000

400,000,000

200,000,000

800,000,000 400,000,000

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1,200,000,000 600,000,000

400,000,000

200,000,000

106,643,230 306,643,230

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

15,000,000 150,000,000
285,000,000
100,000,000 50,000,000

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

150,000,000
50,000,000

5,360,000 155,360,000
101,283,230 151,283,230

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

400,000,000 200,000,000

400,000,000

200,000,000

106,643,230 306,643,230
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106,643,230 306,643,230
-

-

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
19

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
วันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกจานวน 100,000,000 หุ ้น โดยการ
ขายหุน้ ใหม่ให้แก่ผจู ้ องในราคาหุน้ ละ 1.60 บาท (ทุน 0.50 บาทและส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น 1.10 บาท) เป็ นจานวนเงินรวม 160 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และหุน้ ของบริ ษทั เริ่ มการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนจานวน 8.72 ล้านบาท
แสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ที่ได้รับจากผูถ้ ือหุน้
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จากจานวน 150 ล้านบาท เป็ นจานวน 200 ล้านบาท และอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ
0.50 บาท เพื่อรับรองการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไป การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญดังกล่าว
ส่ งผลให้บริ ษทั มีหุน้ สามัญจดทะเบียนและหุ ้นสามัญที่ออกและชาระแล้วเพิม่ ขึ้นเป็ น 400 ล้านหุน้
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
จานวน 400 ล้านหุ ้น เป็ นจานวน 1,200 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจานวน
400 ล้านหุ ้นและรองรับการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (TAKUNI-W) จานวนไม่เกิน 400 ล้านหุ ้น
โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และรับชาระเงินเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ใช้สิทธิ
จองซื้อหุน้ สามัญในวันที่ 13 มกราคม 2559

20

สารองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

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

2,900,000
1,420,000
4,320,000

2,900,000
1,420,000
4,320,000

2,900,000
2,900,000

2,900,000
2,900,000

ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัท ต้อ งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อ ยละ 5 ของกาไรสุ ท ธิ หลังจาก
หักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้ จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองนี้ ไม่สามารถ
นาไปจ่ายเงินปันผลได้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
21

เงินปันผลจ่ าย
บริษัทใหญ่
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปั นผลเป็ น 2 งวด งวดแรก เงินปั นผลจ่ายจาก
ผลการดาเนิ น งานส าหรั บ งวดวัน ที่ 1 มกราคม ถึงวัน ที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2557 จานวน 6 ล้านบาท เงิน ปั น ผลดังกล่ าวจ่ ายให้แก่
ผูถ้ ื อ หุ ้น เมื่ อ วันที่ 23 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2557 และเงิน ปั น ผลงวดที่ ส องจากผลการดาเนิ น งานส าหรั บ งวดวัน ที่ 1 เมษายน ถึ งวัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จานวน 24 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับ
งวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 1.73 บาท สาหรับจานวนหุ ้น 15 ล้านหุน้ รวมทั้งหมด
เป็ นเงิน 25.95 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
บริษัทย่ อย
ตามมติที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 3.34 บาท
สาหรับหุ ้นจานวน 1.5 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงินทั้งหมด 5.01 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2558
ตามมติ ที่ ป ระชุ มสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ราชพฤกษ์วิ ศวกรรม จ ากั ด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ ้นละ
28.00 บาท ส าหรั บ หุ ้น จานวน 200,000 หุ ้น รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 5.6 ล้านบาท บริ ษ ัท ย่อ ยได้มีการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวให้กับ
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ตามมติที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ัท จี แก๊ ส โลจิสติกส์ จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ ้นละ 4.15 บาท
สาหรับหุ ้นจานวน 1.5 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงินทั้งหมด 6.23 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
19 และวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
ตามมติ ที่ ป ระชุ มสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 19 มี น าคม พ.ศ. 2557 ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ราชพฤกษ์ วิ ศวกรรม จ ากั ด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ ้นละ
58.90 บาท สาหรับหุน้ จานวน 200,000 หุน้ รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 11.78 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
22

รายได้อื่น
งบการเงินรวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการให้เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
อื่น ๆ

23

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

24

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

6,120,000
4,689,391
993,356
11,802,747

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

6,120,000
5,242,101
10,609,937
10,612,261
32,584,299

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

งบการเงินรวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนขายค่าแก๊ส
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(หมายเหตุขอ้ 12, ข้อ 13 และข้อ 14)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเงินส่ งเข้ากองทุนเชื้อเพลิง (หมายเหตุขอ้ 17)
ค่าขนส่ งแก๊ส
ค่าบริ การผ่านคลัง
ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

884,989,208

791,861,566

884,989,208

791,861,566

16,182,327
63,119,919
24,023,980
6,275,473
15,802,296

14,933,335
54,751,609
201,412,094
12,104,082

6,417,892
23,371,150
24,023,980
36,260,323
15,802,296

4,501,110
19,439,322
201,412,094
43,409,335
12,104,082

งบการเงินรวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุขอ้ 16)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

19,758,767

6,813,001

4,968,429

3,228,430

(4,287,723)
15,471,044

145,923
6,958,924

819,686
5,788,115

388,851
3,617,281

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
24

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีที่คานวณจากกาไรทางบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ดงั นี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรก่อนภาษีเงินได้

80,852,858

34,137,018

34,404,203

35,276,457

ภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้

16,170,572
(699,528)
-

6,880,840
(2,121,987)
1,029,262

ภาษีเงินได้

15,471,044

6,827,404
131,520
6,958,924

7,055,291
(3,600,975)
162,965
3,617,281

5,788,115

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 16
25

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หมายเหตุ 19)

กาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
(จานวนหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

65,381,814

27,178,094

28,616,088

31,659,176

400,000,000

338,356,164

400,000,000

338,356,164

0.16

0.08

0.07

0.09

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท
(หมายเหตุขอ้ 19)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ผูถ้ ือหุ ้นในกลุ่มบุคคลธรรมดาจานวน 4 คน จากครอบครัวตรี วีรานุวฒั น์
ซึ่งถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 60 ของหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั
นโยบายการกาหนดราคาของรายการระหว่างกันที่สาคัญ
- รายได้ขายแก๊สเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ค่าขนส่ งสิ นค้าเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ราคาซื้อถังแก๊สเป็ นราคาที่กาหนดโดยหลักเกณฑ์ตน้ ทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
- รายได้และค่าใช้จ่ายค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาที่มีการกาหนดราคาที่กาหนดขึ้นตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
- ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายเป็ นอัตราดอกเบี้ยตามที่กาหนดในสัญญาเงินกูย้ มื ระหว่างกัน
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ยอดค้ างชาระที่เกิดจากการซื้ อ/ขายสิ นค้ าและบริการ

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

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

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

400,000
400,000

-

1,195,200
400,000
1,595,200

947,170
947,170

911,623
911,623

-

2,220,123
797,651
3,017,774

869,178
869,178

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย

-

-

3,013,570

2,684,430

เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย

-

-

77,643

43,603

ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
1) เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือตามบัญชีตน้ ปี
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
รับคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

-

30,000,000
43,880,000
(20,010,000)
53,870,000

25,000,000
15,000,000
(10,000,000)
30,000,000

บริ ษทั ให้เงินกูย้ ืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม
2) เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัทร่ วม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือตามบัญชีตน้ ปี
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
รับคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

114,748,425
(30,300,000)
84,448,425

-

89,548,325
(20,000,000)
69,548,325

-

บริ ษทั ให้เงินกูย้ มื ระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั ร่ วมโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยมี
กาหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ ดอกเบีย้ รั บและรายได้อื่น
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

-

9,944,776

8,510,047

-

-

10,609,937

18,004,874

3,027,215
3,027,215

-

1,416,699
2,493,459
3,910,158

766,027
766,027

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้อื่น ๆ
บริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปันผล (รวมอยูใ่ นรายได้อื่น)
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ (รวมอยูใ่ นรายได้อื่น)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ง)

การซื้ อสิ นค้ าและรับบริการ และดอกเบีย้ จ่ าย

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

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

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ซื้ อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
ค่ าเช่ า - สานักงาน
บริ ษทั ย่อย
ค่ าขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย

-

-

506,455

279,232

-

-

504,000

423,667

-

-

29,984,850

38,063,901

-

-

187,873

133,329

ค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
จ)

ค่ าตอบแทนผู้บริหารที่สาคัญ
ผูบ้ ริ หารส าคัญของบริ ษ ัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ ในระดับ บริ หารหรื อไม่) ค่าตอบแทนที่ จ่ายหรื อค้างจ่าย
สาหรับผูบ้ ริ หารสาคัญ มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

8,885,210
469,422
9,354,632

7,713,673
38,930
7,752,603

8,885,210
469,422
9,354,632

7,713,673
38,930
7,752,603

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

27

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ก)

หนังสื อค้ าประกัน
บริ ษทั ได้มีการขอให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันให้กับกลุ่มบริ ษ ัทส าหรั บการซื้ อแก๊สปิ โตรเลี ยมให้กับผูข้ ายสิ นค้าและ
กับหน่วยงานราชการในการขอใช้ไฟฟ้าและบริ ษทั ร่ วมสาหรับการซื้อสิ นค้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

หนังสื อค้ าประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

91,956,704
138,307,735
230,264,439

84,842,359
84,842,359

71,934,484
71,934,484

64,934,484
64,934,484

กลุ่ มบริ ษ ัท มี วงเงิ น สิ น เชื่ อ ประเภทวงเงิน เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ตหรื อ ทรั ส ต์รีซี ท วงเงิ น หนังสื อ ค้ าประกัน วงเงิน สิ น เชื่ อ
ประเภทสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกู้ยืม วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมค้ าประกัน (หมายเหตุขอ้ 7 และข้อ 13)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
27

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า (ต่อ)
ข)

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สาหรับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคารระยะยาว
ที่ใช้สาหรั บการจัดตั้งสานักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน และสัญญาเช่ าที่ดินสาหรับที่ต้ งั คลังแก๊สที่จงั หวัดพิจิตร
ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
28

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

613,784
1,865,938
5,424,162
7,903,884

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

948,884
2,165,938
5,424,162
8,538,984

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

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน
28.1 การจ่ ายเงินปันผล
บริษัทใหญ่
ก) เมื่ อวัน ที่ 26 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ ป ระชุ มกรรมการบริ ษ ัท ได้ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลจากผลการ
ดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.033 บาท สาหรั บจานวนหุ ้น 800,000,000 หุ ้น
รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 26,156,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีกาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
บริษัทย่ อย
ก) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัด อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุน้ ละ 32.00 บาท สาหรับจานวนหุน้ 200,000 หุ ้น
รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 6,400,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีกาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ข) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนิ น งานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ ้น ละ2.00 บาท ส าหรั บ จานวนหุ ้ น
1,500,000 หุ ้น รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 3,000,000 บาท เงินปั นผลดังกล่าวมีกาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นภายในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559
ค) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 ในอัต ราหุ ้ น ละ1.2 บาท ส าหรั บ จานวนหุ ้ น
10,000,000 หุน้ รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 12,000,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีกาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
28

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน (ต่อ)
28.2 การรับชาระหุ้นเพิม่ ทุน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่
ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มของบริ ษ ัท อัตราส่ วน 1 หุ ้น เดิ ม ต่อ 1 หุ ้น ใหม่ และกาหนดราคาเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ่มทุ น ที่ ราคา 1 บาท
จานวน 400,000,000 หุน้ โดยบริ ษทั ได้รับชาระเงินเพิ่มทุนจานวน 400,000,000 บาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559
28.3 การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(TAKUNI-W) มี อ ายุ 5 ปี ซึ่ งมี จ านวนรวมไม่เกิ น 400,000,000 หุ ้ น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม และผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ จองซื้ อ หุ ้น สามัญ
เพิ่มทุ นตาม ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ มหรื อ หุ ้น สามัญเพิ่มทุ นต่ อใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย และกาหนดราคาการ
ใช้สิทธิ เท่ากับ 2 บาทต่อหุ ้น สิ ทธิ ดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยวันที่ใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
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