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วิสัยทัศน�
 เป�นหนึ่งในผู�นําธุรกิจพลังงาน มุ�งเน�นคุณภาพและความปลอดภัย   

พันธกิจ
 1. ขยายการดําเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค�กร

 2. ให�บริการอย�างมืออาชีพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพขององค�กรและบุคลากร

  อย�างต�อเนื่อง

 3. มุ�งเน�นการใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม
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สาส�นจากประธานกรรมการ

ในรอบป� 2559 ทีผ่�านมาเศรษฐกจิไทยเผชญิกบัความผนัผวนหลายอย�าง 

โดยเฉพาะอย�างย่ิงกําลังซื้อที่ลดลงและหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงข้ึน

ส�งผลให�ภาคธุรกิจต�องใช�ความสามารถอย�างสูงในการสร�างศักยภาพ

ในการแข�งขันให�ดีขึ้น

  สําหรับธุรกิจจําหน�ายและจัดส�งก�าซ ซึ่งเป�นธุรกิจหลักของ

กลุ�มบริษัทได�รับผลกระทบมากอย�างต�อเนื่องจากราคานํ้ามันท่ีลด

ลงอย�างรุนแรง ประกอบกับการแข�งขันทางด�านราคา ทําให�รายได�

จากการจําหน�ายและจัดส�งก�าซ LPG ลดลงจากป�ที่แล�ว 14.64%

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงป�จจัยลบต�างๆ เป�นอย�างดี จึงได�

ดาํเนนิการตดิตามสถานการณ�อย�างใกล�ชดิ พร�อมทัง้สัง่การให�ผู�บรหิาร

ดําเนินการหามาตรการต�างๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล�าว หาช�องทาง

เพิ่มรายรับจากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข�องดังเช�นการให�บริการขนส�งที่หลาก

หลายข้ึน กระจายการลงทุนไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ตลอดจน

 ลดรายจ�ายท่ีไม�จําเป�นลงด�วย

คณะกรรมการบริษัทได�ให�ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให�เติบโต 

เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�แก�ผู�ถือหุ�น โดยได�ดําเนินการติดตามนโยบาย

และกํากับดูแลด�วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร�งใสอย�าง

สมํ่าเสมอเพื่อผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายได�รับประโยชน�อย�างเต็มที่

  ในนามคณะกรรมการของบริษัทขอขอบคุณผู�ถือหุ�น พันธมิตรทาง

ธรุกิจ และผู�มสี�วนเกีย่วข�องทกุฝ�ายท่ีได�ให�ความไว�วางใจ และสนบัสนนุ

การดําเนินงานของบริษัทฯตลอดมา รวมถึงผู�บริหาร พนักงาน สําหรับ

ความมุ�งมั่นในการดําเนินงานอย�างเต็มกําลัง คณะกรรมการบริษัท

ทุกท�านจะใช�ความพยายามอย�างเต็มที่ในการนําพาบริษัทฯให�ผ�านพ�น

อุปสรรค เพื่อให�ก�าวต�อไปด�วยความย่ังยืน

นายวิศิษฎ� อัครวิเนค

ประธานกรรมการ
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ในช�วงป�ที่ผ�านมา กลุ�มบริษัทเผชิญกับป�ญหาต�างๆมากมาย ตั้งแต�

ยอดขายก�าซป�โตรเลียมเหลวลดลง ปริมาณงานก�อสร�างด�านนํ้ามัน

และก�าซลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันถูก ตลอดจนป�ญหาของโรงไฟฟ�า

ชีวมวลซึ่งเป�นธุรกิจที่บริษัทได�เข�าลงทุนเมื่อปลายป� 2558 ทําให�บริษัท

มีผลกําไรสุทธิลดลงจากป� 2558 อย�างไรก็ตามผู�บริหารและพนักงาน

ทุกคนต�างช�วยกันแก�ป�ญหาและให�บริการแก�ลูกค�า คู�ค�า สังคม และ

สร�างกําไรให�กับผู�ถือหุ�น โดยมีการขยายการลงทุนในธุรกิจก�อสร�าง

เพิ่มขึ้น ทําให�มีรายได�รวมเพิ่มขึ้นจากป�ก�อนหน�า 17.47% และมีกําไร

สุทธิรวมทั้งสิ้น 16.50 ล�านบาท 

ธรุกจิพลงังาน โดย บรษิทั ทาคนู ิกรุ�ป จาํกดั (มหาชน)
ตัง้แต�ป� 2558 เป�นต�นมา บรษิทัฯได�ชะลอการลงทนุทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิ

จําหน�ายก�าซป�โตรเลียมเหลวทั้งหมด เนื่องจากคาดว�าการบริโภคก�าซ

ป�โตรเลียมเหลวในภาคขนส�งจะลดลงอย�างต�อเนื่อง ประกอบกับการ

แข�งขนัด�านราคา โดยรายได�จากการขายก�าซของบรษิทัฯ ลดลงจากเดมิ

1,007 ล�านบาท เหลือ 860 ล�านบาทในป� 2559 อย�างไรก็ตามบริษัทฯ 

ได�เพ่ิมทุนและได�ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนเพ่ือเป�นการ

กระจายความเส่ียงจากธุรกิจจําหน�ายก�าซ โดยบริษัทฯ ได�จัดตั้งบริษัท

ย�อย (บริษัท นิวแมน กรีน จํากัด) เพื่อเข�าลงทุนในโรงไฟฟ�าชีวมวล

แต�เมื่อดําเนินการไปได�ระยะหน่ึง บริษัทฯ เห็นว�าการเข�าลงทุน

ในโรงไฟฟ�าดังกล�าวไม�สามารถทํากําไรได�เท�าที่คาดการณ�ไว� ทําให�

ระยะเวลาคุ�มทนุของโครงการเลือ่นออกไปมาก ประกอบกบัมผีู�สนใจมา

ขอซื้อกิจการ บริษัทฯ จึงตัดสินใจขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ�าดังกล�าวไป

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

ธุรกิจขนส�ง โดยบริษัท จีแก�ส โลจิสติกส� จํากัด
กลุ�มบริษัทได�รับผลกระทบต�อเนื่องจากธุรกิจจําหน�ายก�าซป�โตรเลียม

เหลวที่มียอดขายลดลง กลุ�มบริษัทจึงได�มีกลยุทธ�เพิ่มผลิตภัฑณ�การ

ให�บริการขนส�ง โดยให�บริการขนส�งแอมโมเนียท่ีเร่ิมขนส�งปลายป� 2559 

ทําให�มีรายได�เพิ่มข้ึนโดยประมาณประมาณ 238,000 บาทต�อเดือน 

กลุ�มบริษัทคาดว�ารายได�จากการให�บริการขนส�งแอมโมเนียจะเพิ่มขึ้น

สาส�นจากประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน�

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร /

กรรมการผู�จัดการ

อีกในป� 2560 นอกจากนี้ยังมีการให�บริการขนส�งวัตถุดิบสําหรับการก�อสร�างที่เริ่มขนส�งตั้งแต�ตุลาคม 2559 โดยมีรายได�ประมาณ 200,000 

บาทต�อเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได�จากการขนส�งลดลงเล็กน�อย (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) จากเดิม 51.02 ล�านบาท เป�น 40.30 ล�านบาท 

เนื่องจากรายได�การขนส�งให�แก�บริษัทในเครือลดลง   
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ธุรกิจก�อสร�างโดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ�มบริษัทพยายามขยายงานในธุรกิจรับเหมาก�อสร�างมากท่ีสุด โดยได�สรรหาพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญด�านการก�อสร�างทั่วไปเพิ่ม เพื่อรองรับ

การทํางานก�อสร�างที่หลากหลายมากข้ึน ไม�ได�มุ�งเฉพาะการก�อสร�างในธุรกิจนํ้ามันและก�าซเพียงอย�างเดียวเหมือนที่ผ�านมา กลุ�มบริษัทได�รับรู�

รายได�จากงานก�อสร�างอสังหาริมทรัพย�ในป� 2559 เป�นจํานวน 137.82 ล�านบาท ซึ่งงานดังกล�าวคาดว�าจะก�อสร�างแล�วเสร็จภายในไตรมาส 1 

ของป� 2560 ทั้งนี้มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�างานรับเหมาก�อสร�างท่ีอยู�อาศัยจะมีต�นทุนค�าก�อสร�างโดยรวมสูงกว�ารายได�จากการให�บริการ 

บริษัทฯ จึงรับรู�ผลขาดทุนจํานวน 24.32 ล�านบาทเป�นต�นทุนค�าบริการสําหรับป� 2559 ในงบการเงินรวม อัตรากําไรข้ันต�นโดยรวมของธุรกิจ

รับเหมาก�อสร�างจึงลดลงจาก 27.33% ในป� 2558 เหลือ 5.01% ในป� 2559 

เมือ่เดอืนมีนาคม กลุ�มบรษิทัได�เพิม่สัดส�วนการถอืหุ�นในบรษิทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั จาก 47.72% เป�น 51.30% ทําให�สถานะเงินลงทุน

เปลี่ยนจากบริษัทร�วมเป�นบริษัทย�อย และต�องจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งเป�นสาเหตุหลักที่ทําให�กลุ�มบริษัทมีรายได�รวมสําหรับป� 2559 เพ่ิมข้ึน

อีกทั้งในระหว�างป� 2559 บริษัทฯ ได�ซื้อที่ดิน 108 ไร� สํานักงาน โรงงานประกอบ และอุปกรณ�ต�างๆ เป�นมูลค�าทั้งสิ้น 285 ล�านบาท เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการให�บริการก�อสร�างของบริษัทฯ ประกอบกับคุณภาพของผลงานก�อสร�างท่ีผ�านมา ส�งผลให�บริษัทฯ ได�รับการยอมรับจากลูกค�า

คู�ค�า ทั้งในและต�างประเทศ

ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม โดย บริษัท ราชพฤกษ�วิศวกรรม จํากัด
แม�ลูกค�าหลักของกลุ�มบริษัทจะอยู�ในกลุ�มธุรกิจนํ้ามันและก�าซ ซึ่งได�รับผลกระทบจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวลงอย�างหนัก แต�กลุ�มบริษัทไม�ได�รับ

ผลกระทบจากการให�บริการทดสอบ เนื่องจากลูกค�าจะต�องปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับ เช�น ให�ทดสอบต�ออายุประจําป�อย�างน�อย 1 ครั้งต�อ 

ทดสอบครบวาระทุก 5 ป� เป�นต�น กลุ�มบริษัทจึงยังคงสามารถรักษาผลประกอบการของท้ังป�ได�อย�างน�าพอใจ  โดยมีรายได�จากการให�บริการ 

61.43 ล�านบาท คิดเป�นอัตราการเติบโตร�อยละ 14.31 จากป� 2558 ที่มีรายได� 53.74 ล�านบาท 

สุดท�ายน้ี ผมใคร�ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�นที่สนใจลงทุนในบริษัท และขอยืนยันว�า ผู�บริหารและพนักงานทุกคนได�ทํางานอย�างหนักมาตลอดป�

เพื่อประโยชน�สูงสุดของกลุ�มบริษัท และจะพยายามทําต�อไปให�ดีขึ้นเรื่อยๆ
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ข�อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อย�อ : TAKUNI

ชื่อบริษัท : บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ� : 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย� ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค

  กรุงเทพมหานคร 10160

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : จดัจาํหน�ายก�าซ� โตรเลียมเหลว ให�บริการขนส�งก�าซ� โตรเลียมเหลว ให�บริการรับเหมา

  ก�อสร�างติดตั้งระบบก�าซ ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศกรรมและ

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย�

เว็บไซต�บริษัท    : www.takunigroup.com

ทุนจดทะเบียน : 600,000,000 บาท   

ทุนชําระแล�ว : 400,000,000 บาท 

จํานวนหุ�น : 1,200,000,000 หุ�น  

มูลค�าที่ตราไว� : 0.50 บาท

วันแรกที่ซ้ือขายหุ�น : 19 สิงหาคม 2557

โทรศัพท� : 02-455-2888

โทรสาร : 02-455-2763

นักลงทุนสัมพันธ� : 092-252-1277

  nita@takuni.com

เลขานุการบริษัท : 02-455-2888

  thanasa.k@takuni.com

นายทะเบียนหุ�นสามัญ : บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง

  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท� 02 009 9999

ผู�สอบบัญช ี : นายไพบูล ตันกูล

  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

  บริษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮ�าส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จํากัด

  ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร� เลขที่ 179/74-80

  ถนนสาทรใต� กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท� 02-286-9999, 02-344-1000



1  นายวิศิษฎ� อัครวิเนค 

 กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และพจิารณาค�าตอบแทน

2  นายเจริญ ประจําแท�น

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค�าตอบแทน

3  นายกวีวัฒน� ทรงสกุลเกียรติ

 กรรมการอิสระ

 ประธานกรรมการสรรหา

 และพิจารณาค�าตอบแทน /

 กรรมการตรวจสอบ

4  นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน�

 กรรมการ (ที่เป�นผู�บริหาร)

 ประธานกรรมการบริหาร / 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /

 ประธานกรรมการต�อต�านการทุจริต

และคอร�รัปชั่น

5  นายสมชัย ก�านบัวแก�ว

 กรรมการ

6  นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน�

กรรมการ (ที่เป�นผู�บริหาร)

7  นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 

กรรมการ 

คณะกรรมการ

1
3

4
6

5
72
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1  นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน�

 ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร /

 กรรมการผู�จัดการ  

    รักษาการรองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ / 

    รักษาการรองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายธุรกิจแก�สและพลังงาน / 

    รักษาการรองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายธุรกิจก�อสร�างนํ้ามันและแก�ส /

    รักษาการรองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายธุรกิจก�อสร�างทั่วไป /

    รักษาการรองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

2  นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน�

รองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายบริหารงานท่ัวไป

3  นายทศพล ผลิตาภรณ� 

รองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

4  นายเจริญชัย อํานาจสมบรูณ�สุข

รองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายธุรกิจทดสอบ

5  นางสาวฉัตรประภา จันทร�ศรี

รองกรรมการผู�จัดการ

 ฝ�ายธุรกิจขนส�ง

6  นางฐิติมา ธนาปกิจ

 รองกรรมการผู�จัดการฝ�ายบัญชี / 

การเงิน

ผู�บริหาร

14 5
3 2 6
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท�านผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั ทาคนู ิกรุ�ป จาํกดั (มหาชน) ประกอบด�วยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ท�าน ซึง่ไม�ได�เป�นผู�บรหิาร พนกังาน หรอื

ทีป่รกึษาใดๆ ของบรษิทัฯ ได�ปฎบิตัหิน�าทีอ่ย�างเป�นอสิระตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายซึง่เป�นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่

ช�วยในการสอบทานให�บรษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการอย�างเพียงพอ ซึง่สอดคล�องกบัข�อกาํหนดและแนวปฎิบตัทิีด่สีาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ในป� 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 คร้ัง โดยมีการหารือร�วมกับฝ�ายบริหาร ผู�ตรวจสอบภายใน และผู�สอบบัญชี

ในเร่ืองที่เกี่ยวข�อง ซึ่งสรุปสาระสําคัญได�ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป� 2559 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และ

งบการเงินรวม ซึ่งได�จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards 

-TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างถูกต�องครบถ�วนเพียงพอ รวมทั้งได�ประชุมร�วมกับผู�สอบ

บัญชีโดยไม�มีฝ�ายจัดการจํานวน 6 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย�างอิสระถึงข�อมูลที่มีสาระสําคัญในการจัดทํางบการเงิน การปรับปรุงรายการ

บญัชซีึง่มผีลกระทบต�องบการเงิน ความเหมาะสมของวธิีการบนัทกึบัญช ีขอบเขตการตรวจสอบ การเป�ดเผยข�อมลูทีเ่ป�นประโยชน�ต�อผู�ใช�งบการ

เงิน และเป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป�นอิสระของผู�สอบบัญชี เพื่อให�มั่นใจว�า

การจัดทาํงบการเงินเป�นไปตามข�อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชตีามหลกัการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได�ให�ความเห็นชอบต�องบการเงินดังกล�าวที่ผู�สอบบัญชีได�สอบทานและตรวจสอบแล�ว ซึ่งเป�นรายงานความเห็น

อย�างไม�มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน�าการบริหารความเสี่ยงอย�างสมํ่าเสมอ

ทุกไตรมาส โดยพิจารณาป�จจัยเสี่ยงทั้งป�จจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให�อยู�ในระดับ

ที่ยอมรับได� คณะกรรมการตรวจสอบพบว�าบริษัทฯ ได�กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว�อย�างชัดเจน และได�สื่อสารให�ผู�ที่เกี่ยวข�อง

ทุกฝ�ายเข�าใจ รวมทั้งสร�างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให�ทุกคนในองค�กรตระหนักว�าการบริหารความเสี่ยงเป�นความรับผิดชอบร�วมกนั

ของผู�บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีผู�ตรวจสอบภายในได�รายงาน และพบว�ามีความเพียงพอ

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมป�จจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ

ทัง้ในด�านบคุลากรและการปฎบิตังิานตรวจสอบให�เป�นไปตามมาตรฐานสากลอย�างต�อเนือ่ง ซึง่สอดคล�องกบัความเหน็ของผู�สอบบญัชทีีร่ายงานว�า

จากการสอบทานไม�พบข�อบกพร�องที่เป�นสาระสําคัญซึ่งมีผลกระทบต�องบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาและให�ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในสําหรับป� 2560 ซึ่งได�จัดทําขึ้นตามป�จจัย

เสี่ยงขององค�กร รวมทั้งกําหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให�ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการทํางานท่ีมีสาระสําคัญ
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การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว�าเป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได�ปฎิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�าง

เคร�งครดั และมุ�งมัน่ที่จะดาํเนนิธุรกจิตามแนวทางการพัฒนาที่ยัง่ยนื โดยกรรมการบรษิทั ได�ส�งเสรมิให�พนกังานทกุระดับมจีิตสาํนกึในจริยธรรม

และคุณธรรมอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง รวมทั้งได�จัดทํานโยบายต�อต�านคอรัปชั่นอย�างเป�นลายลักษณ�อักษร

การพิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป�นอิสระ ความรู�ความสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผู�สอบบัญชีในรอบป�ที่ผ�านมาจึง

เสนอให�คณะกรรมการบริษทั พจิารณา และมีมติเหน็ชอบให�เสนอขออนมุตัติ�อทีป่ระชุมผู�ถอืหุ�นให�แต�งตัง้นายไพบูล ตนักลู ผู�สอบบัญชรีบัอนญุาต

เลขที ่4298 และ/หรอื นายขจรเกียรต ิอรณุไพโรจนกลุ ผู�สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3445 และ/หรอื นางณฐพร พนัธุ�อดุม ผู�สอบบญัชรีบัอนญุาต

เลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร� เอบีเอเอส จํากัด เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย�อยประจําป� 2560

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�

คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตามเงื่อนไข

ที่ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร�งใส การเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ และเป�นประโยชน�

สูงสุดต�อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�า การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล�าว เป�นปกติทางการค�า มีความโปร�งใส ไม�ก�อให�เกิด

ความขัดแย�งทางผลประโยชน� และเป�นประโยชน�สูงสุดแก�บริษัทฯ และผู�ถือหุ�น ด�วยเงื่อนไขและราคาท่ีสมเหตุสมผล

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได�ปฎิบัติตามหน�าที่และความรับผิดชอบที่ได�ระบุไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได�รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช�ความรู�ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป�นอิสระอย�างเพียงพอ เพื่อประโยชน�ต�อผู�มีส�วนได�เสีย

อย�างเท�าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายงานข�อมูลทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับป� 2559 ถูกต�อง เชื่อถือได� สอดคล�องกับ

มาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัฯ มกีารบริหารจัดการความเสีย่งอย�างเหมาะสม มรีะบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล 

มีการเป�ดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย�างถูกต�อง มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ข�อกําหนดและข�อผูกพันต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ตลอดจนมกีารปฎบิตังิานทีส่อดคล�องตามระบบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่อีย�างเพยีงพอ โปร�งใส เชือ่ถอืได� รวมทัง้มีการพฒันาปรบัปรุง

ระบบการปฎิบัติงานให�มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะกับสภาพแวดล�อมทางธุรกิจอย�างต�อเนื่อง

 

 (นายเจริญ ประจําแท�น)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข�อมูลทางการเงินโดยสรุป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 กลุ�มบริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจค�าก�าซป�โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas:  LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

กับก�าซป�โตรเลียมเหลว โดยแบ�งกลุ�มธุรกิจดังนี้

 1. ธุรกิจจัดหา จําหน�ายก�าซ LPG ดําเนินการโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป�นผู�ค�าก�าซ LPG ที่ได�รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทําหน�าท่ีจัดหา

  และจัดจําหน�ายก�าซ LPG ให�แก�ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 2. ธรุกิจขนส�งก�าซ LPG ดาํเนินการโดยบริษทัย�อย (GG) เป�นผู�ขนส�งก�าซท่ีได�รบัอนุญาตตามมาตรา 12 ทาํหน�าท่ีขนส�งก�าซให�กบับริษทัฯ

  และลูกค�า

 3. ธรุกจิบรกิารรบัเหมาก�อสร�าง ดาํเนนิการโดยบรษิทัย�อย (TT และ CAZ) บรกิารรับเหมาก�อสร�างแก�สและนํา้มนั ในลักษณะ Engineering 

  Procurement Construction (EPC)

 4. ธรุกจิตดิตัง้ระบบก�าซรถยนต� ดาํเนนิการโดยบรษิทัย�อย (TT) เป�นผู�จาํหน�ายอปุกรณ�ทีเ่กีย่วข�องกบัระบบก�าซ และให�บรกิารตดิตัง้ระบบ

  ก�าซ LPG และ NGV สําหรับยานยนต�

 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด�านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดําเนินการโดยบริษัทย�อย (RE) ให�บริการทดสอบและตรวจสอบ

  ความปลอดภัยทางวิศวกรรมสําหรับระบบงานท�อก�าซและอุปกรณ�นิรภัยสําหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให�บริการ

  ตรวจสอบระบบก�าซสําหรับยานยนต�ตามที่กฎหมายกําหนด

 6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ดําเนินการโดยบริษัทย�อย (TL) เป�นการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ขณะนี้อยู�ระหว�างศึกษา

  แนวทางในการดําเนินธุรกิจ

 

 ธุรกิจจัดหา จัดจําหน�ายก�าซป�โตรเลียมเหลว (LPG)

  ธุรกิจจัดหาและจําหน�ายก�าซ LPG โดยบริษัทฯ ได�รับอนุญาตให�เป�นผู�ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค�าน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู�ค�าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให�สามารถจําหน�ายก�าซ LPG ให�กับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมได� 

เครื่องหมายการค�า

แชมป�เป��ยนแก�ส

  บริษัทฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกล่ันนํ้ามัน และผู�ค�าตามมาตรา 7 รายอ่ืนๆ เพ่ือจัดจําหน�ายภายใต�

เครื่องหมายการค�า “แชมป�เป��ยนแก�ส” ให�กับสถานีบริการก�าซ LPG ที่เป�นตัวแทนค�าต�างของบริษัทฯและภาค

อุตสาหกรรมที่ใช�ก�าซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรายได�จากการจําหน�ายก�าซ LPG ให�แก�ลูกค�าประเภทสถานีบริการก�าซ 

LPG เป�นสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 90 ของการจําหน�ายก�าซ LPG ทั้งหมด โดยบริษัทฯมีลูกค�าสถานีบริการประมาณ 

80 รายท่ัวประเทศ ส�วนใหญ�อยู�ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก สําหรับลูกค�ากลุ�มโรงงาน

อุตสาหกรรมนั้น ป�จจุบันยังมีสัดส�วนรายได�ไม�มากนัก เนื่องจากอํานาจต�อรองของลูกค�าและระยะเวลาการให�

เครดติเทอมทีน่านกว�าลกูค�าในกลุ�มสถานีบรกิาร ทาํให�ป�จจบุนับรษิทัฯ เลอืกในการทําตลาดในส�วนของสถานีบรกิาร

เป�นหลัก 

  ป�จจุบันบริษัทฯ ได�รับอนุญาตให�สามารถจําหน�ายก�าซ LPG ได�ป�ละ 50,000 ตัน โดยสํารองก�าซ LPG

ตามที่กฎหมายกําหนดที่คลังก�าซของบริษัทฯในนคิมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
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  ป�จจุบันกลุ�มบริษัทฯ มีคลังเก็บก�าซ 2 แห�ง เพื่อใช�เป�นจุดกระจายสินค�าและสํารองก�าซ ดังนี้

คลังก�าซ ที่ตั้ง ปริมาณความจุ (ตัน)

1. พิจิตร นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค�-พิษณุโลก ต. หนองหลุม 

อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร

1,000

2. ปทุมธานี* อ. บ�านปทุม จ. ปทุมธานี 400

    * วันที่ 23 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได�รับอนุญาตที่เกี่ยวข�องในการเป�ดใช�งานครบถ�วนแล�ว

 การแข�งขันในอุตสาหกรรม 

 จากสถานการณ�ความผันผวนของราคาน้ํามันในช�วงที่ผ�านมา ทําให�ปริมาณการใช�ก�าซ LPG ในภาคขนส�งโดยรวมลดลง ส�งผลกระทบ

โดยตรงต�อปริมาณการขายก�าซ LPG บริษัท เนื่องจากลูกค�าหลักคือสถานีบริการก�าซ LPG ส�งผลให�ผู�ค�ามาตรา 7 แต�ละรายต�องแข�งขันกัน

ในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรักษายอดขาย

 นอกจากน้ี ในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหน�ายก�าซ LPG จะต�องได�รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค�าน้ํามันเชื้อ

เพลิง พ.ศ. 2543 ทําให�ผู�ประกอบการขนาดเล็กเข�าสู�ธุรกิจได�ยากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีการแข�งขันในธุรกิจค�าก�าซ LPG ไม�ใช�เพียงการแข�งขันทาง

ราคาเท�าน้ันแต�คุณภาพของการบริการยังเป�นสิ่งสําคัญ บริษัทฯมีทีมงานฝ�ายขายทําหน�าท่ีติดต�อกับลูกค�าโดยตรง เพื่อสอบถามความต�องการ

สั่งซื้อและกระตุ�นให�เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ืองตามกลยุทธ�ของบริษัทฯท่ีต�องการนําเสนอการให�บริการแบบครบวงจร 

โดยมีบริการขนส�ง ทดสอบความปลอดภัย รวมถึงซ�อมบํารุงระบบแก�ส

ธุรกิจขนส�งก�าซป�โตรเลียมเหลว (LPG)

 บริษัท จีแก�ส โลจิสติกส� จํากัด (GG) ซึ่งเป�นบริษัทย�อย เป�นผู�ให�บริการจัดส�งก�าซให�กับลูกค�าโดยใช�รถบรรทุกขนส�งติดตั้งถังบรรจุก�าซ 

และเป�นผู�ขนส�งก�าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค�าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส�งให�บริษัทในเครือร�อยละ 59 และบริษัท

ผู�ค�า LPG รายอ่ืนๆ รวมถึงสถานีบริการก�าซ ในสัดส�วนร�อยละ 41 ในป�จจุบันบริษัทฯ มีจํานวนรถขนส�งก�าซ LPG ดังนี้  

ประเภทรถขนส�ง จํานวนพาหนะ (คัน) ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)

รถบรรทุกหัวลาก 9 15 

รถบรรทุก 10 ล�อ 9 8

รถบรรทุก 6 ล�อ 4 4.3 

 รถขนส�งของบริษทัฯ ทกุคนัต�องผ�านการขออนุญาตและมีการตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนส�งอย�างสม่ําเสมอตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ มกีารตดิตัง้ระบบ GPS เพือ่ตดิตามข�อมลูรถขนส�งแต�ละคนั เพือ่ควบคมุและตดิตามพฤตกิรรมการขับรถของพนักงานขับรถได�

รวมท้ังยังเป�นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและป�องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได�ในอีกทางหน่ึง ผลจากการใช�ระบบในการควบคุมติดตาม

การขนส�งดังกล�าว ทําให�ที่ผ�านมาบริษัทฯไม�เคยเกิดอุบัติเหตุร�ายแรง และสามารถจัดส�งก�าซให�กับลูกค�าได�ทันตามกําหนดอย�างสมํ่าเสมอ
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 การแข�งขันในอุตสาหกรรม 

 สําหรับการดําเนินธุรกิจให�บริการขนส�งก�าซ นอกจากจะต�องได�รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค�านํ้ามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2543 และขอใบค�าต�างจากผู�ค�ามาตรา 7 สําหรับรถขนส�งแต�ละคันแล�ว ยังต�องใช�เงินลงทุนจํานวนมากเพื่อจัดหารถขนส�ง รวมทั้งผู�ค�า

มาตรา 7 แต�ละรายมักจะมีผู�ให�บริการขนส�งเป�นของตนเอง เพื่อประโยชน�ในการบริหารจัดการต�นทุน และเพื่อการจัดส�งแก�สตามเวลาที่ต�องการ 

อีกทั้งราคาค�าขนส�งก�าซ LPG เป�นราคาท่ีค�อนข�างมาตรฐาน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงราคาตามค�าขนส�งของผู�ค�ามาตรา 7 รายใหญ� ทําให�ผู�ประกอบการ

ขนาดเล็กเข�าสู�ธุรกิจได�ยาก

ธุรกิจติดตั้งระบบก�าซรถยนต�

 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทย�อย (TT) ดําเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบก�าซในรถยนต� และการจําหน�ายอุปกรณ�ที่

เกี่ยวข�องกับระบบก�าซ ของงาน คือ การรับเหมาก�อสร�าง และการติดตั้งระบบก�าซในรถยนต�  

 

 การแข�งขันในอุตสาหกรรม

 สําหรับการให�บริการติดตั้งระบบก�าซในรถยนต� ผู�ประกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรมมีทั้งผู�ให�บริการติดตั้งรายย�อยและบริษัทรายใหญ� 

โดย บริษัทฯ ถือเป�นผู�ให�บริการติดตั้งรายใหญ�สําหรับการติดตั้งก�าซรถยนต�ระบบ NGV และถือเป�นรายย�อยสําหรับการติดตั้งระบบก�าซรถยนต�

ระบบ LPG ซึ่งผู�ให�บริการส�วนใหญ�จะเป�นผู�ค�ารายย�อยและใช�อุปกรณ�จากประเทศจีนเป�นหลัก

 
ธุรกิจรับเหมาก�อสร�าง

 บริษัทฯ ให�บริการรับเหมาก�อสร�างระบบท�อก�าซอุตสาหกรรมและน้ํามัน ได�แก� การก�อสร�างคลังก�าซ การเดินระบบท�อก�าซในคลังก�าซ 

โรงบรรจุก�าซ สถานีบริการก�าซ รถบรรทุกก�าซ ตลอดจนระบบท�อก�าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร�านอาหารหรือห�างสรรพสินค�าที่ใช�ก�าซ

เป�นเช้ือเพลงิในการหุงต�ม ภายใต�การกํากับดแูล ออกแบบ คาํนวณ โดยทีมวิศวกรท่ีมคีวามชํานาญและประสบการณ� โดยบริษทัฯได�รบัการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001: 2008 ด�านการผลิต ติดตั้ง และการขาย จากสถาบัน UKAS

โดยให�บริการติดตั้งก�าซรถยนต�แบบใช�เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก�รถยนต�ทั่วไป

โดยใช�อุปกรณ�ควบคุมการจ�ายก�าซยี่ห�อ Zavoli ซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�ของประเทศอิตาลี 

โดยพนักงานของบริษัทฯ ให�คําแนะนําเร่ืองระบบก�าซรถยนต�แก�ลูกค�าเพื่อให�ลูกค�า

พจิารณาความต�องการรวมท้ังประเมินค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�อง และนาํเสนอระบบก�าซรถยนต�

ที่เหมาะสมกับความต�องการของลูกค�า จากนั้นจึงติดตั้งระบบก�าซรถยนต�ซึ่งโดยทั่วไป

จะใช�เวลา 2 วันทําการ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการติดตั้งระบบก�าซและทําการออก

ใบรับรองการติดตั้งระบบก�าซรถยนต� รวมทั้งใบรับรองความปลอดภัยในการติดตั้ง

เพื่อให�ลูกค�าใช�เป�นเอกสารประกอบการยื่นแจ�งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต�อ

กรมขนส�งทางบก
อุปกรณ�ควบคุมการจ�ายเช้ือเพลิง NGV

การเดินระบบท�อก�าซในคลังก�าซ การติดตั้งถังก�าซในรถบรรทุกก�าซขนาดใหญ�
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 นอกจากการให�บริการก�อสร�างระบบท�อก�าซอุตสาหกรรมแล�ว บริษัทฯ มีการจําหน�ายอุปกรณ�ก�าซสําหรับโรงบรรจุก�าซ สถานีบริการ 

รถขนก�าซ โรงงานอตุสาหกรรมทีใ่ช�ก�าซเป�นเชือ้เพลงิ ให�แก�ลกูค�าทัว่ไป และมอีปุกรณ�ทีผ่ลติเองเพือ่จาํหน�าย เป�นอปุกรณ�ทีบ่รษิทัฯทาํการพฒันาขึน้

หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ต�องทําการนําเข�าจากต�างประเทศซึ่งมีราคาแพง

 บริษัทฯ ได�เข�าลงทุนโดยถือหุ�นในสัดส�วน 51.30% ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล�วในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจ

วศิวกรรมด�านการก�อสร�างและรับจ�างผลิต ตดิตัง้อปุกรณ�ต�างๆ ทีใ่ช�ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดท่ีลกูค�ากําหนด 

ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ�งลักษณะผลิตภัณฑ�ได�เป�น 2 ประเภทหลัก ได�แก� งานแปรรูปผลิตภัณฑ�

เหล็ก (Fabrication) งานติดตั้งนอกสถานท่ี (Site Erection) โดยบริษัทฯ สามารถให�บริการท่ีรองรับการใช�งานของลูกค�าได�ในหลากหลาย

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย�างย่ิงลูกค�าที่ต�องการมาตรฐานและคุณภาพสูง เช�น โรงกลั่นนํ้ามัน โรงไฟฟ�า ก�าซธรรมชาติ ป�โตรเคมี ที่มีโรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป�นต�น 

ข�อต�อสวมเร็ว/หัวท�อรับก�าซ/ฝาครอบหัวท�อรับก�าซ เครื่องเตือนก�าซร่ัว
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 การแข�งขันในอุตสาหกรรม

 สําหรับการให�บริการก�อสร�างระบบก�าซในอุตสาหกรรม ผู�ให�บริการส�วนใหญ�เป�นผู�รับเหมารายย�อยซึ่งมักให�บริการแก�โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก ในส�วนของบริษทัฯ ถอืเป�นผู�ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ� ทีอ่ยู�ในอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วข�องกับก�าซโดยตรงทําให�ลกูค�าส�วนใหญ�

ของบริษัทฯจะเป�นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ� ซึ่งให�ความสําคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช�บริการติดตั้งจาก

ผู�ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ�ที่เชื่อถือได�ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน�อยราย

 สําหรับการแข�งขันในงานบริการก�อสร�างแก�สและนํ้ามัน กลุ�มบริษัทมีทีมผู�บริหารมีความรู�และประสบการณ�ในด�านงานก�อสร�างแก�สและ

นํ้ามันมาอย�างยาวนาน เป�นที่ยอมรับของลูกค�า ประกอบกับมีเครื่องมืออปุกรณ� และสถานท่ีพร�อมสําหรับการให�บริการ ทั้งนี้ ลูกค�าส�วนใหญ�

อยู�ในกลุ�มอุตสาหกรรมนํ้ามัน ป�โตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน ดังนั้นภาวะการแข�งขันและการเติบโตของบริษัทฯ จึงเป�นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโต

ของอุตสาหกรรมดังกล�าว

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด�านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

 การประกอบธุรกิจให�บรกิารทดสอบและตรวจสอบด�านความปลอดภัยทางวิศวกรรมดําเนนิการโดยบริษทัย�อยคอื บรษิทั ราชพฤกษ�วศิวกรรม 

จํากัด (RE) ถือเป�นการให�บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) เพื่อทําการทดสอบและให�ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะ

ผู�เช่ียวชาญอิสระให�กับองค�กรต�างๆเพื่อวัตถุประสงค�ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซ�อมบํารุง ซึ่งอาจเป�นผลมาจาก

ข�อบังคับทางกฎหมายหรือความต�องการของลูกค�าเอง ทั้งนี้ การให�บริการ สามารถจําแนกได�เป�น 2 ลักษณะหลัก คือ การให�บริการทดสอบ

โดยไม�ทําลาย (Non-Destructive Testing) และการให�บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)

 โดยทั่วไปแล�ว ระยะเวลาในการให�บริการทดสอบและตรวจสอบมักใช�เวลาประมาณ 2-3 วัน เว�นแต�กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บก�าซ

ขนาดใหญ� ซึง่ต�องมกีารตรวจสอบความปลอดภัยของถังจดัเกบ็เมือ่ถงึระดบัความดนัท่ีกาํหนดเพ่ือป�องกนัการระเบิดของก�าซซึง่จะใช�เวลาเกนิกว�า 

1 สัปดาห�

 ลูกค�ากลุ�มเป�าหมายของ บริษัทฯ ได�แก� ผู�ประกอบการท่ีมีความเกี่ยวข�องกับก�าซป�โตรเลียมเหลว เช�น ผู�ค�าก�าซป�โตรเลียมเหลว โรงบรรจุ

ก�าซป�โตรเลยีมเหลว และสถานบีรกิาร เป�นต�น ซึง่มขี�อกาํหนดตามกฎหมายทีต่�องทาํการตรวจสอบและทดสอบเมือ่ครบวาระทาํให�ลกูค�าส�วนใหญ�

มักมีการให�บริการอย�างต�อเนื่อง

 

 การแข�งขันในอุตสาหกรรม

 ธุรกิจให�บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัท เป�นวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผู�ประกอบการรายใหญ�ในอุตสาหกรรมไม�มากนัก ส�งผลให�

การแข�งขันในอุตสาหกรรมอยู�ในระดับที่ไม�สูงมาก ซึ่งผู�ประกอบการแต�ละรายมักมีลูกค�ากลุ�มเป�าหมายท่ีแตกต�างกัน และการแข�งขันใน

อุตสาหกรรมเป�นการแข�งขันด�านการสร�างความน�าเชื่อถือเป�นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ ถือเป�นผู�ประกอบการขนาดกลาง ป�จจุบันมีผู�ประกอบการขนาด

กลางในระดับใกล�เคียงกันประมาณ 12 ราย สําหรับผู�ประกอบการรายใหญ�ในอุตสาหกรรมท่ีให�บริการในลักษณะเดียวกัน ได�แก� บริษัท ควอลลี

เทค จํากัด (มหาชน) และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด� คอนซัลติ้ง จํากัด เป�นต�น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�

 บริษัท ทาคูนิ แลนด� จํากัด (TL) ซึ่งเป�นบริษัทย�อย  ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� ป�จจุบันบริษัทฯ ได�ซื้อที่ดินแล�วบางส�วน โดย

บรษิทัฯ ได�พจิารณาทาํเลทีต่ัง้ของทีด่นิโดยละเอยีดและเลง็เหน็ศกัยภาพในการเจรญิเตบิโตของทีด่นิซึง่ได�รบัอานสิงส�จากการลงทนุของภาครฐับาล

ในการก�อสร�างรถไฟฟ�า ที่คาดว�าจะแล�วเสร็จและสามารถเป�ดให�บริการในช�วงต�นป� 2562 ประกอบกับบริษัทฯ ถือครองเงินสดอยู�เป�นจํานวนมาก 

ซึ่งเป�นโอกาสที่ดีและเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย�ที่มั่นคง เพื่อสร�างผลตอบแทนในการลงทุนให�แก�บริษัท และเพิ่มผลตอบแทนให�ผู�ถือหุ�น

จากกระแสเงินสดส�วนที่เหลือจากการดําเนินงาน
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 บริษัทฯ อยู�ระหว�างการศึกษากลยุทธ�ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งแบ�งออกเป�น 2 แนวทางคือ 1) ถือครองที่ดินไว�เพื่อขาย โดยมุ�งหวังส�วนต�าง

ของราคาซื้อขาย หรือ 2) ร�วมลงทุนกับผู�ที่มีประสบการณ�ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย� เพื่อสร�างที่อยู�อาศัย ทั้งนี้บริษัทคํานึงถึงความเสี่ยง

ของลูกค�าในด�านความสามารถในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู�อาศัย ประกอบกับความเสี่ยงจากการลงทุนในด�านต�างๆ ดังนี้

 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง การลงทุนในครั้งนี้เป�นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�ซึ่งจัดอยู�ในสินทรัพย�ประเภทที่มีสภาพคล�องตํ่า อาจทําให�

บริษัทฯ ขาดสภาพคล�องในการดําเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทําแผนกระแสเงินสดรับ-จ�ายจากการดําเนินธุรกิจ

ปกติไว�อย�างถ่ีถ�วน ซึ่งการลงทุนซื้อที่ดินดังกล�าวไม�มีความจําเป�นต�องเพิ่มทุน หรือจัดหาเงินทุนโดยการกู�ยืม 

 ความเสี่ยงจากภาระค�าใช�จ�ายในการดูแลรักษา หลังจากการลงทุนซื้อที่ดิน บริษัทฯ มีหน�าที่ดูแลทรัพย�สิน ซึ่งอาจจมีภาระค�าใช�จ�ายในการ

ป�องกันการบุกรุก และ/หรือการดูแลรักษาอื่นๆ ตามสมควร

 ความเส่ียงจากความล�าช�าในการก�อสร�างรถไฟฟ�า เหตุผลของการลงทุนในคร้ังนี้ส�วนหน่ึงมาจากการสร�างรถไฟฟ�า ซึ่งหากการก�อสร�าง

มีความล�าช�า อาจส�งผลต�อยอดขายอสังหาริมทรัพย�ของกลุ�มบริษัท

 การแข�งขันในอุตสาหกรรม

 ต�นทุนในการซ้ือที่ดินของกลุ�มบริษัทไม�สูงมาก และมีทําเลที่ตั้ง อยู�ใกล�ถนนใหญ�และสถานีรถไฟฟ�า ประกอบกับการท่ีกลุ�มบริษัท

มีประสบการณ�ด�านงานก�อสร�าง ทําให�มั่นใจว�าควบคุมต�นทุนในการก�อสร�างได�เป�นอย�างดี สามารถแข�งขันกับผู�ประกอบการอสังหาริมทรัพย�

รายอ่ืนได� ทั้งนี้กลุ�มบริษัทขาดแบรนด�ที่ยังไม�เป�นที่รู�จัก ซึ่งอาจส�งผลต�อการต้ังราคาขายต่ํากว�าผู�ประกอบการรายอ่ืนที่มีชื่อเสียง
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ป�จจัยความเสี่ยง
ป�จจัยความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของกลุ�มบรษิทัทีอ่าจส�งผลกระทบต�อผลการดาํเนนิงานและฐานะการเงิน สรปุได�ดงันี้

1. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน้ํามนั
  - เนือ่งจากราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงอย�างรวดเร็วในป�ทีผ่�านมา ราคาน้ํามันในประเทศได�ปรับตวัลดลง แต�ราคาแก�สในประเทศ

   ไม�ได�ปรับลดลงตามตลาดโลก ทําให�ราคาน้ํามันกับราคาแก�สใกล�เคียงกัน ส�งผลให�ปริมาณการใช�แก�สในภาคขนส�งลดลงอย�างมี

   นัยสําคัญ 

   ผู�บรหิารคาดว�า หากช�องว�างระหว�างราคานํา้มนักบัราคาแก�สยงัไม�เพิม่ขึน้ ปรมิาณการใช�ในภาคขนส�งจะลดลงอย�างต�อเนือ่ง ทาํให�

   ธรุกิจจาํหน�ายแก�สไม�สามารถเติบโตได� บริษทัจงึขยายการลงทุนไปในธุรกิจรับเหมาก�อสร�างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย� เพือ่กระจาย

   ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ

  - กลุ�มลูกค�าในธุรกิจรับเหมาก�อสร�างและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมของบริษัทเป�นกลุ�มพลังงาน 

   เมื่อราคาน้ํามันผันผวน ทําให�รายได�ของกลุ�มลูกค�าลดลง และแผนการขยายธุรกิจของกลุ�มลูกค�าเปลี่ยนไปจากเดิม โดยส�วนใหญ�

   หันมาใช�นโยบายชะลอการลงทุนและลดต�นทุน จึงส�งผลกระทบต�อโดยตรงต�อยอดขายของกลุ�มบริษัท

   กลุ�มบริษัทจึงได�สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายกลุ�มลูกค�าไปยังกลุ�มที่ไม�ได�อยู�ในธุรกิจพลังงานเพียง

   อย�างเดียว

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู�จัดจําหน�าย
  การประกอบธุรกิจจําหน�ายก�าซ LPG  บริษัทจะวางแผนการจัดหาก�าซ LPG จากผู�ค�ามาตรา 7 รายอ่ืนซึ่งโดยทั่วไปแล�วจะทําการ

 จัดหาจากผู�ผลิตก�าซ LPG รายใหญ�ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท.ไม�

 สามารถจําหน�ายก�าซ LPG ให�บริษัทได�ด�วยเหตุใดก็ตามหรือทําการจําหน�ายก�าซ LPG ในปริมาณที่ตํ่ากว�าท่ีบริษัทฯแจ�งความประสงค�ไว� 

 ซึ่งจะส�งผลต�อความสามารถในการหารายได�ของบริษัทฯ

  อย�างไรก็ตาม ผู�บริหารของบริษัทฯ เชื่อว�าโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ดังกล�าวมีไม�สูงมากนัก เนื่องจากโควตาการจัดจําหน�ายก�าซ LPG 

 ของผู�ค�ามาตรา 7 แต�ละรายถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลงังาน นอกจากน้ีบริษทัฯ มพีนัธมิตรทางการค�าคือผู�ค�าน้ํามันตามมาตรา 7 หลายราย

 และมีคลังสํารองก�าซเป�นของตนเอง ทําให�บริษัทฯ มั่นใจว�าจะสามารถจัดหา LPG ได�ในเวลาที่ต�องการ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ�านมาบริษัทฯ 

 ไม�เคยประสบป�ญหาในการจัดหาก�าซ LPG อันเป�นผลจากการปฏิเสธการจัดส�งของผู�ค�ารายใหญ�รายดังกล�าว

3. ความเสี่ยงด�านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส�งก�าซ
  ผู�บริหารของกลุ�มบริษัทให�ความสําคัญในการดูแล 2 ด�านหลัก คือ 1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค�า ให�เชื่อมั่นได�ว�ามีความ

 ปลอดภัยในการใช�งาน โดยติดตั้งอุปกรณ�ความปลอดภัย และอุปกรณ�ดับเพลิง ที่มีประสิทธิภาพและเป�นไปตามกฎระเบียบของหน�วย

 ราชการ รวมทั้งได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก�าซป�โตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในการดําเนินการก�อสร�างสิ่งปลูกสร�างดังกล�าวจาก

 กรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ตลอดจนมกีารตรวจสอบเพือ่ต�อใบอนญุาตทกุป�เป�นประจาํทกุป� ทาํให�เชือ่มัน่ได�ว�าระบบคลงัจดัเกบ็ก�าซ

 ของบริษัทฯเป�นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ 2) การปฎิบัติงานของพนักงานท่ีเกี่ยวข�องกับการจัดเก็บและขนส�งก�าซ โดยวาง

 ระเบียบการทํางานให�พนักงานตรวจสอบอุปกรณ�ความปลอดภัยทุกวัน รวมท้ังอบรมพนักงานให�มีความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าที่ได�อย�าง

 เหมาะสม โดยพนักงานที่ทําหน�าท่ีดังกล�าวต�องได�รับบัตรพนักงานบรรจุก�าซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน

  นอกจากน้ี กลุ�มบริษัทได�ทําประกันคลังเก็บก�าซ LPG และรถบรรทกุก�าซ LPG ประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย�สิน และทํา

 ประกนัภยัประเภทความรบัผดิชอบต�อบคุคลทีส่าม ทัง้นีเ้พือ่เป�นการลดผลกระทบทีจ่ะมตี�อกลุ�มบรษิทัในกรณทีีเ่กดิอบุตัภิยัขึน้ ซึง่การบรหิาร

 จัดการความเส่ียงดังกล�าวทําให�ผู�บริหารเช่ือว�าเพียงพอต�อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นและเป�นไปในลักษณะเดียวกับผู�ประกอบการ

 รายอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด�าน
  จากการท่ีธุรกิจให�บริการด�านการทดสอบและตรวจสอบด�านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทย�อย ต�องอาศัย

 บุคลากรที่มีความรู�ความสามารถ และมีทักษะ รวมทั้งต�องมีใบรับรองในการให�บริการโดยเฉพาะอย�างยิ่งในการปฏิบัติงานในเรื่อง

 การทดสอบโดยไม�ทําลาย (NDT) 

  ป�จจุบันกลุ�มบริษัทมีบุคลากรที่ได�รบัการรับรองให�เป�นผู�ตรวจ NDT ระดับ 3 ซึ่งเป�นระดับสูงสุดเพียงคนเดียว ดังนั้นอาจพิจารณาได�ว�า

 กลุ�มบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการพึง่พงิบคุลากรท่ีมคีวามชาํนาญเฉพาะด�าน ทัง้นี ้ลกัษณะงานทีต่�องใช�ผู�ตรวจ NDT ระดบั 3 เป�นผู�ตรวจสอบ

 นั้น เป�นงานที่มีความซับซ�อนสูง ซึ่งป�จจุบันกลุ�มบริษัทยงัมีการรับงานในลักษณะดังกล�าวในระดับไม�มากนัก อย�างไรก็ตาม บุคลากรท�าน

 ดังกล�าวเป�นผู�บริหารที่ร�วมงานกับบริษัทฯมาเป�นระยะเวลานาน นอกจากน้ีกลุ�มบริษัทยังมีพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามในระดับ 1 และ 

 ระดบั 2 ซึง่สามารถซ่ึงสามารถปฏิบตังิานได�อย�างต�อเนือ่งโดยท่ีไม�มีผลกระทบระดับหนึง่ ซึง่ผู�บรหิารของกลุ�มบริษทัมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุ

 ให�พนักงาน NDT ระดับ 2 ทําการเข�ารับการสอบเลื่อนระดับในอนาคต รวมทั้งป�จจุบัน (กลุ�มบริษัทอยู�ระหว�างการสรรหาผู�ตรวจ NDT 

 ระดับ 3 เพิ่มเติม)

5. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู�ถือหุ�นรายใหญ�มากกว�าร�อยละ 50
  ณ วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น วันที่ 27 มกราคม  2560 ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน� ถือหุ�นในบริษัทฯจํานวน 453,208,796 หุ�น คิดเป�น

 ร�อยละ 56.65 ของจํานวนหุ�นที่จําหน�ายได�แล�วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําให�ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน� สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น

 ได�เกือบทั้งหมด ไม�ว�าจะเป�นเรื่องการแต�งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต�องได�รับเสียงส�วนใหญ�ของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ยกเว�น

 เรื่องที่กฎหมายหรือข�อบังคับของบริษัท กําหนดให�ต�องได�รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ดังนั้นผู�ถือหุ�นรายอ่ืนจึงอาจไม�สามารถ

 รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ�วงดุลเรื่องที่ผู�ถือหุ�นใหญ�เสนอได�

  อย�างไรก็ดี บริษัทฯได�ตระหนักถึงความสําคัญของการถ�วงดุลอํานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม�ให�กลุ�มบุคคลดังกล�าวมีอํานาจโดย

 ไม�จาํกัด ดงัจะเหน็ได�จากการจัดให�มกีรรมการอิสระ 3 ท�าน ซึง่คดิเป�นร�อยละ 37.50 ของกรรมการท้ังคณะ รวมท้ังแต�งตัง้ประธานกรรมการบริษทั

 มาจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได�มีความเกี่ยวพันในการบริหารงาน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทํางานตลอดจนถ�วงดุลอํานาจ

 ในฐานะตัวแทนของผู�ถือหุ�นรายย�อยได�ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง ช�วยในการกล่ันกรองเร่ืองต�างๆ ในการนําเสนอเรื่องต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น

 อีกด�วย

6. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม
  จากการจัดตั้งบริษัทย�อย (บริษัท ทาคูนิ แลนด� จํากัด) เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ซึ่งป�จจุบันได�ซื้อที่ดินแล�วบางส�วน โดย

 พิจารณาทําเลท่ีตั้งของท่ีดินโดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโตของท่ีดินซึ่งได�รับอานิสงส�จากการลงทุนของภาครัฐบาล

 ในการก�อสร�างรถไฟฟ�า ท่ีคาดว�าจะแล�วเสร็จและสามารถเป�ดให�บริการในช�วงต�นป� 2562 ทั้งนี้ หากโครงการก�อสร�างรถไฟฟ�าดังกล�าวเกิด

 ความล�าช�า จะส�งผลต�อระยะเวลาเร่ิมโครงการของกลุ�มบริษทั นอกจากน้ีกลุ�มบริษทัไม�มปีระสบการณ�ในด�านการตลาด และไม�มตีราสินค�า

 ที่เป�นที่รู�จัก กลุ�มบริษัทจึงวางแผนในการว�าจ�างทีมงานขายด�านอสังหาริมทรัพย�ที่มีความสามารถและประสบการณ�ในด�านนี้เป�นอย�างดี 

 เพื่อบริหารจัดการงานด�านการตลาดและการขาย อาจส�งผลให�ต�นทุนโครงการโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
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การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได�มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย�างสมํ่าเสมอ โดยมุ�งเน�นให�มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง 

รวมท้ังการใช�ทรพัยากร การดูแลรกัษาทรพัย�สนิ เพือ่ให�การดาํเนนิงานมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพสงูสดุ โดยบริษทัฯ กาํหนดให�คณะผู�ตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด�วยผู�บริหารต้ังแต�ระดับผู�จัดการฝ�ายข้ึนไป ทําหน�าท่ีพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิด

ชอบ แผนการปฎิบัติงาน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบัติตาม

ระเบยีบ กฎหมาย รวมถึงข�อบงัคบัของราชการท่ีเกีย่วข�องกับการดําเนินธรุกิจของบริษทัฯ โดยอ�างอิงกรอบแนวปฎิบตัดิ�านการควบคุมภายในของ 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกําหนดองค�ประกอบหลักที่จําเป�นในการ

ควบคุมภายในไว� 5 ด�าน ได�แก� 

(1) การควบคุมภายในองค�กร 

(2) การประเมินความเสี่ยง 

(3) การควบคุมการปฎิบัติงาน 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข�อมูล และ 

(5) ระบบการติดตาม

คณะผู�ตรวจสอบภายในได�สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎิบัติงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช�นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ว�าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป�องกันการนําทรัพย�สินไปใช�โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได�จัดให�มีบุคลากรอย�างเพียงพอที่จะดําเนิน

ตามระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพ
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การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถงึความสาํคญัของการกํากับดแูลกจิการท่ีด ีเนือ่งจากเห็นว�ามีความสาํคญัและจาํเป�นต�อการดําเนนิธรุกิจท่ีทาํให�

บริษัทฯมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป�นส�วนสําคัญในการส�งเสริมกิจการของบริษัทฯให�มีการขยายตัวอย�างต�อเนื่องและม่ันคง

ต�อไป ซึ่งจะก�อให�เกิดความเชื่อมั่นแก�ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน และผู�ที่เกี่ยวข�อง อีกทั้งยังก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึง

ได�กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Government) ซึ่งเป�นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค�เพื่อใช�ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได�เผยแพร�

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�กรรมการและพนักงานทุกระดับเข�าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯได�แบ�งออกดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู�ถือหุ�น
ผู�ถือหุ�นในฐานะเจ�าของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมในการเข�าร�วมประชุมเพื่อออกเสียงแสดงความเห็นเก่ียวกับทิศทางการดําเนินธุรกิจขอ

งบริษัทฯ มีสิทธิการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิทธิในการได�รับเงินป�นผลจาก

ผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สทิธใินการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป�นวาระการประชมุ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณารบัเลอืกตัง้เป�นกรรมการบรษิทั 

สิทธิในการพิจารณาและแต�งตั้งกรรมการบริษัทเป�นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการแต�งตั้ง

ผู�สอบบัญชีและอนุมัติค�าสอบบัญชี สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู�ถือหุ�นที่เป�นไปตาม

กฎระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง

บรษิทัฯ ได�กาํหนดให�มจีดัส�งหนงัสอืเชญิประชุมพร�อมทัง้เอกสารข�อมลูประกอบการประชุมในวาระต�างๆ รวมท้ังมีความเห็นของคณะกรรมการ

บรษิทัในทุกวาระ โดยส�งให�ผู�ถอืหุ�นล�วงหน�าก�อนวนัประชุมไม�น�อยกว�า 7 วนั เว�นแต�กรณีทีข่�อบงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรอืข�อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กําหนดไว�เป�นอย�างอ่ืน และเผยแพร�หนังสือเชิญประชุม

พร�อมทัง้เอกสารข�อมลูประกอบการประชมุ ทางเวบ็ไซต�ของบรษิทัฯ (www.takunigroup.com) ล�วงหน�าก�อนวนัประชมุผู�ถอืหุ�นไม�น�อยกว�า 1 เดอืน

เพือ่ให�ผู�ถอืหุ�นมเีวลาศกึษาข�อมลูได�อย�างละเอยีดและสามารถตัดสนิใจได�อย�างเหมาะสม ตลอดจนจดัให�มกีารบันทกึรายงานการประชุมท่ีชดัเจน

ถกูต�องครบถ�วน เพือ่ให�ผู�ถอืหุ�นสามารถตรวจสอบได� ซึง่บรษิทัฯจะเผยแพร�รายงานการประชุมผ�านเวบ็ไซต�ของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีส�งรายงาน

การประชุมให�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักและให�ความสําคัญเป�นอย�างย่ิงกับสิทธิของผู�ถือหุ�นของบริษัทฯจึงให�ความสําคัญกับการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกราย

อย�างเป�นธรรมและเท�าเทยีมกนั ทัง้ผู�ถอืหุ�นทีเ่ป�นผู�บรหิารและผู�ถอืหุ�นท่ีไม�เป�นผู�บรหิาร รวมทัง้ผู�ถอืหุ�นต�างชาตแิละผู�ถอืหุ�นส�วนน�อย รวมถงึปกป�อง

และรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู�ถือหุ�น ดังนั้นผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธิเท�าเทียมกันในการซ้ือขายหรือโอนหุ�น การมีส�วนแบ�งในกําไรของบริษัทฯ อย�าง

เท�าเทียมกัน การได�รับข�าวสารข�อมูลของกิจการอย�างเพียงพอ ตลอดจนการเข�าร�วมประชุมเพื่อใช�สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อแต�งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการ การแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต�อบริษัทฯ เช�น การจัดสรรเงินป�นผล การกําหนดหรือแก�ไขข�อบังคับและ

หนังสือบริคณห�สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป�นต�น โดยบริษัทฯ แจ�งกฎเกณฑ�และวิธีการในการเข�าร�วมประชุม

ผู�ถือหุ�นให�ผู�ถือหุ�นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ�งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให�ผู�ถือหุ�นทราบในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น

บริษัทฯกําหนดให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย�างเท�าเทียมกัน โดยผู�ถือหุ�น 1 หุ�น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได� 1 

เสยีง รวมท้ังเป�ดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นมสีทิธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพจิารณารับเลือกต้ังเป�นกรรมการ

บริษัท เพื่อบรรจุเป�นวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�เป�นการล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 1 เดือนก�อนวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� ตลอดจน

เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�งคําถามล�วงหน�าก�อนวันประชุมผ�านนักลงทุนสัมพันธ� (โทรศัพท� 092-252-1277 หรือ line ID: takuni2014 หรือที่ 

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

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯได้อ�านวยความสะดวกโดยการจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ 

ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข และ 

แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการดูแลและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ ถือเป็นการสร้าง

ความส�าเร็จให้กับบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่ท�าขึ้น

ระหว่างกนั รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมส่ีวนร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และไม่ด�าเนนิการใดๆ อนัจะเป็นการ

ริดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึง 

การเติบโตของมูลค่าบริษัทฯในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษัทฯสามารถบรรลุ 

เป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งพัฒนา 

ส่งเสริมการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีอาชีวอนามัยที่ดี โดยจัดท�า

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รัดกุม และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

รวมทัง้การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นความปลอดภยัทีอ่าจเกดิข้ึนและหามาตรการควบคมุและปอ้งกนั พรอ้มกบัสือ่สาร

กับพนักงานให้เข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี ส่งเสริมการท�างาน

เป็นทมีเพือ่สรา้งความม่ันใจและเป็นขวัญก�าลงัใจใหแ้กพ่นกังานในการปฏบิตังิานกบับรษิทัฯ ดว้ยความมัน่คงในอาชพี

ผู้บริหาร : บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัของผูบ้รหิาร ในฐานะผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตังิาน

ต่างๆ รวมทั้งควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้

โดยคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ จงึเสนอคา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีม่คีวามเหมาะสม เป็นธรรม เพือ่เป็นการตอบแทน

และเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการบริหารงานบริษัทฯ จนสามารถบรรลุเป้าหมายทาง

ธุรกิจที่ก�าหนดไว้ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ : บรษัิทฯ ตระหนกัเป็นอย่างดถีงึความส�าคญัของหุน้สว่นทางธรุกจิของบรษิทัฯ ในการทีช่ว่ยสนบัสนนุและผลกัดนัให้การ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ได้ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อหุ้นส่วน 

ทางธุรกิจของบรษัิทฯ โดยค�านงึถงึผลประโยชนท์ีเ่ป็นธรรมของทัง้สองฝา่ย และปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ตกลงทางการคา้ 

ที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญักับลกูคา้เป็นอนัดบัแรกโดยสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่งและสม่�าเสมอและมุง่

เน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจน 

สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้ความส�าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า 

คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯด้วยความเป็นธรรม ตามเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดทั้งจะ

ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต  

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ พึงปฎิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้ ด้วยการช�าระหนี้ตรงเวลา สร้างความเชื่อใจและมี

ความจริงใจที่ดีต่อกัน
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คู่แข่ง : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน

ทางการค้าด้วยการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง 

การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่มีนโยบายที่จะท�าลายคู่แข่งด้วยการพูดพาดพึงกล่าวร้ายหรือ

ด�าเนินการใดๆ ที่ไม่สุจริตที่เป็นการท�าลายคู่แข่งของบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท�าการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมเกินกวา่ทีก่ฎหมายก�าหนดส่งเสรมิการใชแ้ละการอนรุกัษท์รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ประโยชน ์

ตอ่สว่นรวมปฏบิตัแิละใหค้วามรว่มมอื หรอืควบคมุใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและ

กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

ชุมชน / สังคม : บรษิทัฯ ค�านงึถงึการสนบัสนนุกิจกรรมทางสังคมเพื่อสรา้งคุณภาพชวีติที่ดีแกค่นในสังคมและชมุชนรวมถงึส่งเสรมิ

และปลกูฝังจติส�านกึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในหมูพ่นกังานทกุระดบัและใหค้วามสนบัสนนุกจิกรรมของชมุชนและ

สังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานก�ากับดูแล

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก�ากับ

ดูแลที่มีต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  

ขอ้บงัคับ รวมทัง้กฎหมายต่างๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทัง้นีเ้พือ่เป็นการแบง่เบาภาระของหนว่ยงาน 

เหล่านัน้ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิทัรบัผดิชอบดา้นการสอบทานการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 

ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทาน 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการ 

สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี

 

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน 

ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่าน

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดยบรษิทัฯ จะด�าเนนิการสอบสวนตามขัน้ตอนการรบัเรือ่งร้องเรยีนทีก่�าหนดไว้ 

และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน 

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

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

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ โดยใช้

ดุลยพินิจในการจัดท�าอย่างระมัดระวัง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยให้ความเหน็เกีย่วกบั 

เรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ รวมท้ังจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร การท�าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมา จ�านวนครั้งท่ีเข้าร่วม

ประชุม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารประวัติการเข้าอบรม ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง 

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหาร ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริษัท 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการเป�นลายลักษณ�อักษร โดยครอบคลุมในด�านการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น

และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย อย�างเท�าเทียมกันและเป�นธรรมต�อทุกฝ�าย การสร�างมูลค�าเพิ่มแก�กิจการในระยะยาว บริหารงานด�วยความรอบคอบและ

ระมัดระวงัรบัผดิชอบต�อการปฏบิตัหิน�าทีด่�วยความสามารถและประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอเพือ่ให�เกดิประโยชน�สงูสดุต�อผู�ถอืหุ�น การดาํเนินธรุกจิเป�น

ไปด�วยความโปร�งใสมีคุณธรรมสามารถตรวจสอบได�เป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอแก�ผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย และดําเนินธุรกิจด�วยความระมัดระวัง 

โดยเฉพาะอย�างย่ิงในด�านความเสี่ยง โดยให�มีการประเมิน วางกลยุทธ�แก�ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย�างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 

สาํหรบัการกาํหนดแนวทางในการดาํเนนิงานนัน้ บรษิทัฯ ให�ความสาํคญัเรือ่งการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบรษิทั

จะมกีารประเมนิความเพยีงพอการควบคุมภายในร�วมกันเป�นประจาํทกุป� รวมท้ังส�งเสรมิและสนบัสนนุให�กรรมการทุกท�านและฝ�ายบริหาร เข�ารับ

การอบรมกับสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตร

ที่เกี่ยวข�องอย�างต�อเนื่อง เพื่อเป�นการเพิ่มพูนความรู�ด�านต�างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน�าที่ของกรรมการและฝ�ายบริหาร

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได�กําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ�ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�อง ยึดถือเป�นแนวทาง

ในการปฏิบัติหน�าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ทั้งนี้บริษัทฯ ได�มีการ

ประกาศและแจ�งให�พนักงานและผู�บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล�าวอย�างเคร�งครัด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษทัฯ ได�ให�ความสําคัญต�อระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบตังิาน และเพ่ือให�เกิดความมีประสทิธภิาพในการดําเนินงาน

บรษิทัฯ จงึได�กาํหนดภาระหน�าที ่อาํนาจการดําเนนิการของผู�ปฏิบตังิานและผู�บรหิารไว�เป�นลายลักษณ�อกัษรอย�างชัดเจน มกีารควบคุมดแูลการใช�

ทรพัย�สนิของบริษทัฯให�เกดิประโยชน� และมกีารแบ�งแยกหน�าทีผู่�ปฏิบตังิาน ผู�ตดิตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัจดั

ให�มีผู�ที่ทําหน�าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะใช�ผู�ตรวจสอบภายในโดยว�าจ�างบุคคลภายนอก (Outsource) ให�ทําการตรวจสอบ

และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ เพือ่นําเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัฯ ได�แต�งตัง้ บริษทั 

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด โดยคุณศักดิ์ศรี  อําพวัน เป�นผู�ตรวจสอบภายในป� 2560 และป� 2559 เพื่อทําการสอบทานระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในให�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด�านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป�นไปตามแนวทาง

ทีว่างไว�อย�างมีประสทิธภิาพ รวมท้ังการตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและข�อกาํหนดต�างๆ ทีเ่กีย่วข�องกับบรษิทัฯ โดยผลการตรวจสอบจะถูก

รายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบและผู�บริหารระดับสูง

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู�บริหารมีความต้ังใจท่ีจะพิจารณาดําเนินการในด�านต�างๆ โดยได�พิจารณาเก่ียวกับการขจัดป�ญหาความ

ขัดแย�งของผลประโยชน�อย�างรอบคอบ ด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีเหตุมีผลและเป�นอิสระ ภายใต�กรอบจรรยาบรรณท่ีดี เพื่อผลประโยชน�ของ

บริษัทฯ โดยรวมเป�นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให�เกิดความโปร�งใสและป�องกันการแสวงหาผลประโยชน�ส�วนตน บริษทัฯ กําหนดให�กรรมการ ผู�บริหาร 

และผู�ที่เกี่ยวข�อง เป�ดเผยข�อมูลส�วนได�เสียให�คณะกรรมการทราบ โดยติดต�อแจ�งที่เลขานุการบริษัท และมีหน�าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย�

ของบรษิทัฯ ให�คณะกรรมการบริษทัทราบ ตามข�อกําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย� อกีทัง้ในการประชุม

คณะผู�บริหารและคณะกรรมการบริษัทกําหนดให�บุคคลที่มีส�วนได�ส�วนเสียในการเข�าทํารายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับ

บริษัทฯ งดให�ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม�มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมน้ันๆ

โดยการเข�าทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จะคาํนงึผลประโยชน�สงูสดุของบรษิทัฯและผู�ถอืหุ�นเป�นสาํคญั และเป�นไปตามเงือ่นไขราคา

และการแข�งขันทางการค�าโดยท่ัวไป โดยราคาและเงื่อนไขการค�าต�างๆ เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการท่ี

เกีย่วโยงกันของบริษทัฯ จะต�องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด�วยกรรมการอิสระท้ังหมด ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได�เสนอคณะกรรมการบริษทัเพือ่รับทราบรายการท่ีเกีย่วโยงกัน และรายการท่ีมคีวามขัดแย�งทางผลประโยชน�ซึง่ได�มกีารพิจารณาความเหมาะสม

อย�างรอบคอบและได�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนดในรายงาน และเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวทุกไตรมาส
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2. คณะกรรมการชุดย�อย
โครงสร�างการบริหารจัดการของบริษัทฯประกอบด�วยคณะกรรมการชุดย�อย 7 ชุด ได�แก� 

  2.1 คณะกรรมการบริษัท 

  2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

  2.4  คณะกรรมการบริหาร 

  2.5  คณะกรรมการต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น

  2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  2.7 คณะกรรมการความย่ังยืนและกิจกรรมสังคม

โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุดไว�เป�นลายลักษณ�อักษร และได�แสดงรายละเอียด

ของคณะกรรมการชุดต�างๆ ไว�ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2559 (แบบ 56-1)

3. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม
บริษัทฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการท่ีสามารถเอ้ือประโยชน�กับบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป�นการเพ่ิมศักยภาพในการแข�งขัน โดยการลงทุนใน

บรษิทัย�อย บรษิทัฯ จะต�องมอีาํนาจควบคุมหรอืกําหนดนโยบายบรหิาร ส�วนบริษทัร�วม บรษิทัฯจะต�องมสีทิธใินการส�งตวัแทนของบรษิทัฯ เข�าร�วม

เป�นกรรมการตามสัดส�วนการถือหุ�น

4. การกํากับดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน
บรษิทัฯ มนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการและผู�บรหิารในการนาํข�อมลูภายในของบรษิทัฯ ซึง่ยังไม�เป�ดเผยต�อสาธารณชนไปใช�เพือ่แสวงหา

ประโยชน�ส�วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลักทรัพย� ดังนี้

  • กรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�างของบริษัทฯ จะต�องรักษาความลับ และ/หรือข�อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต�องไม�

    นาํความลบั และ/หรอืข�อมูลภายในของบรษิทัฯ ไปเป�ดเผย หรอืแสวงหาประโยชน�แก�ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน�แก�บคุคลอืน่ใดไม�ว�า

    โดยทางตรงหรือทางอ�อม และไม�ว�าจะได�รับผลประโยชน�ตอบแทนหรือไม�ก็ตาม เว�นแต�ข�อมูลนั้นบริษัทฯ ได�เป�ดเผยต�อ

    สาธารณชนแล�ว

  • กรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�างของบริษัทฯ ทราบว�า กรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�างของบริษัทฯ ที่ได�รับทราบ

    ข�อมลูทางการเงินของบริษทัฯ และ/หรอืข�อมูลภายในทีเ่ป�นสาระสาํคญั ทีม่ผีลต�อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย� จะต�องหลกีเลีย่ง

    การซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ในช�วง 1 เดือน ก�อนที่งบการเงินหรือข�อมูลภายในน้ันจะเป�ดเผยต�อสาธารณชน และห�ามมิให�

    เป�ดเผยข�อมูลที่เป�นสาระสําคัญน้ันต�อบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ให�รวมถึงคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะของกรรมการผู�บริหาร 

    พนักงาน และลูกจ�างของบริษัทฯ ด�วย โดยผู�ใดฝ�าฝ�นถือว�าได�กระทําผิดระเบียบของบริษัทฯ อย�างร�ายแรงและมีการกําหนดโทษ

    โดยการตักเตือนเป�นลายลักษณ�อักษรและหากยังคงปฏิบัติจะทําการไล�ออกโดยไม�จ�ายค�าชดเชย

นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจัดการอบรมให�ความรู�แก�กรรมการและผู�บริหารเก่ียวกับหน�าท่ีทีต่�องรายงานการถือครองทรัพย�ของตน คู�สมรส และ

บตุรทีย่งัไม�บรรลนุติภิาวะ ต�อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห�งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย�ตลาดหลกัทรพัย�

และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู�บริหารมีหน�าที่ต�องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย�ต�อ

สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที่ทํารายการ 

และจัดส�งสําเนารายงานน้ีให�แก�บริษทัในวันเดียวกับวันที่ส�งรายงานต�อสํานักงาน ก.ล.ต.

5. ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี
บรษิทัฯ และบรษิทัย�อยจ�ายค�าตอบแทนการสอบบัญชีให�แก�ผู�สอบบญัชีในป� 2559 รวม 5.37 ล�านบาท โดยแบ�งเป�นค�าสอบบัญชี 4.50 ล�านบาท

และค�าตอบแทนอื่น 0.87 ล�านบาท
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6. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ
นโยบายการทํารายการระหว�างกัน

บริษัทฯ ได�กําหนดนโยบายการทํารายการระหว�างกัน โดยในกรณีที่บริษัทฯมีความจําเป�นต�องทํารายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย�งทางผลประโยชน� คณะกรรมการตรวจสอบจะเป�นผู�ให�ความเหน็เกีย่วกบัความจาํเป�นและความเหมาะสมของรายการนัน้ และในกรณี

ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว�างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได�ให�ผู�เชี่ยวชาญอิสระหรือผู�สอบบัญชี

ของบริษัท  เป�นผู�ให�ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว�างกันดังกล�าว เพื่อนําไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู�ถือหุ�นแล�วแต�กรณี 

นโยบายของบริษัทฯในการทํารายการระหว�างกันจําแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

  • รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซ้ือและขายสินค�า การให�บริการ เป�นต�น บริษัทฯ มีนโยบายให�

    คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�พิจารณาและให�ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป�นต�อการทํารายการดังกล�าว และการมี

    เงือ่นไขการค�าทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป�นธรรมและไม�ก�อให�เกดิการถ�ายเทผลประโยชน� เมือ่เทยีบเคยีงกบัการทํารายการระหว�าง

    บริษัทฯ และบุคคลทั่วไป หรือการทํารายการระหว�างบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบุคคลทั่วไป หรือการทํา

    รายการในลักษณะเดียวกับของผู�ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ บริษัทฯมีนโยบายให�คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�พิจารณาและให�

    ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป�นต�อการทํารายการดังกล�าวเป�นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมาย

    ว�าด�วยหลกัทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย�และข�อบงัคบั ประกาศ คาํสัง่หรอืข�อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย รวมถงึ

    การปฏิบัติตามข�อกําหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

  • รายการอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตขิ�างต�น เช�น รายการเกีย่วกบัทรพัย�สนิหรอืบรกิารอืน่

    หรือรายการรับหรือให�ความช�วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯมีนโยบายให�คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�พิจารณาและให�ความเห็น

    เก่ียวกับเหตุผลและความจําเป�นต�อการทํารายการดังกล�าว และจะปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และ

    ตลาดหลักทรัพย�และข�อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข�อ

    กาํหนดเก่ียวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได�มาหรือจาํหน�ายไปซ่ึงทรัพย�สนิทีส่าํคัญของบริษทัฯ หรอื

    บริษัทย�อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม�มีนโยบายการให�กู�ยืมเงินเพื่อให�บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�นําไปประกอบธุรกิจ

    หรือดําเนินงานแทนบริษัทฯ

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทัจะปฏบิตัใิห�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย�และข�อบงัคับ ประกาศ คาํสัง่หรอืข�อกาํหนด

ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข�อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได�มาหรือจําหน�ายไป

ซึ่งทรัพย�สินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย เพื่อให�การตัดสินใจเข�าทํารายการดังกล�าวไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และเป�น

ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นทุกราย
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ความรับผิดชอบต�อสังคม

กลุ�มบรษิทัเน�นการดาํเนนิธรุกจิในเชงิของภาพรวมทีจ่ะมีการขยายตัวและเตบิโตไปพร�อมกนัทัง้กลุ�มบริษทัให�สามารถเก้ือหนนุกนัได� ควบคู�

ไปกับการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบต�อสังคม สิ่งแวดล�อมและคํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย เพื่อให�สามารถเติบโต

ในธุรกิจได�อย�างม่ันคงและยั่งยืน

ความสําเร็จดังกล�าวต�องอาศัยความเข�าใจและความร�วมมือของพนักงาน ผู�รับเหมา และชุมชน กลุ�มบริษัทจึงให�ความสําคัญในการดูแล

และพฒันาพนกังานให�ทาํงานอย�างมคีวามสุข มุ�งส�งเสรมิบรรยากาศการทํางานแบบมสี�วนร�วม รวมทัง้ปฏบิตัติ�อกนัด�วยความเคารพในเกยีรตแิละ

ศักดิ์ศรีในฐานะที่ทุกคนเ� นส�วนหนึ่งของบริษัท ตลอดจนขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาดังกล�าวไปสู�ชุมชนและสังคม

แนวทางในการปฏิบัติต�อนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม
และสิ่งแวดล�อมขององค�กร มีดังนี้

1. การประกอบกิจการด�วยความเ� นธรรม

  บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยนําหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้องในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ

 ต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น การแข�งขันอย�างยุติธรรมการปฏิบัติอย�างมีความรับผิดชอบต�อสังคม และการเคารพต�อสิทธิในทรัพย�สิน

 และสร�างสัมพันธภาพระหว�างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต�ละบุคคลกับหน�วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข�องอื่นๆ ได�แก� ผู�ถือหุ�น คู�ค�า 

 คู�สัญญารับจ�าง ลูกค�า คู�แข�ง และสมาคมวิชาชีพซึ่งบริษัทฯ เ� นสมาชิกอยู�  

2. การต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น

  บริษัทฯ ได�ตระหนักและให�ความสําคัญต�อการต�อต�านด�านทุจริตคอร�รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค�กร บริษัทฯ ยึดมั่นต�อการ

 ประกอบธรุกจิด�วยความโปร�งใส  และไม�ยอมรบัการคอร�รปัชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ�อม  ตรวจสอบได�ทกุกระบวนการและทกุขัน้ตอน

 การทํางาน รวมถงึได�มกีารกําหนดนโยบายและมาตรการด�านการป�องกนัการกระทาํดงักล�าว  บรษิทัฯ มกีารส่ือสารถ�ายทอดไปยังพนกังาน

 ทุกระดับ และกําหนดไว�ในจรรยาบรรณขององค�กรให�มีความตระหนักต�อการกระทําที่เ� นการทุจริตคอร�รัปชั่น ด�วยเล็งเห็นว�า การทุจริต

 และคอร�รปัชัน่เ� นบ�อนทาํลายธุรกิจ สงัคม และประเทศชาต ิดงันัน้การดาํเนนิการด�านการต�อต�านการทจุรติคอร�รปัชัน่ต�องเกดิจากหน�วยงาน

 ทุกภาคทุกส�วนร�วมเ� นพลังผลักดันในการปลูก� งและสร�างเสริมสังคมไทยให�ปราศจากการกระทําดังกล�าว

   ทัง้นีท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วันที ่4 มนีาคม  2557 ได�อนมุตันิโยบายในการต�อต�านการทุจรติคอร�รปัชัน่ขึน้

 และบริษัทได�ประกาศเจตนารมณ�และเข�าร�วมโครงการแนวร�วมปฏิบัติ ( Collective Action Coalition : CAC ) ของภาคเอกชนไทยใน

 การต�อต�านการทุจริตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2558 

  ในระหว�าง�  2559 บรษิทัฯ ได�จดัทาํคู�มอืมาตรการการต�อต�านการทุจรติและคอร�รปัชัน่ และการประเมนิความเส่ียงเรือ่งการทุจรติ

 คอร�รปัชัน่ในแต�ละหน�วยงาน ได�มกีารสือ่สารประชาสมัพนัธ� เพือ่สร�างความรู� ความเข�าใจให�กบัพนกังาน ไม�ให�มกีารเรยีกร�องหรอืดาํเนนิการ

 ใดๆ เพื่อให�ได�มาในสินจ�าง รางวัล หรือผลประโยชน�ใดๆ เพื่อประโยชน�ทั้งต�อตนเอง และบริษัทฯ จากผู�ที่เกี่ยวข�องทั้งทางตรงและ

 ทางอ�อม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษทัฯ ได�มกีารดาํเนนิการหรอืบรหิารงานอย�างรอบคอบ มกีารตระหนกัว�าจะส�งผลกระทบต�อการละเมดิสทิธขิองพนกังาน ชมุชน

 และสังคมในสภาพแวดล�อมอย�างไร พร�อมทั้งหามาตรการป�องกันกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อไม�ให�สร�าง� ญหา ที่อาจมีส�วนทําให�

 เกดิการละเมิดสทิธขิองชุมชน หรือในพ้ืนทีท่ีม่กีารดําเนินโครงการ บริษทัฯ ได�จดัทาํกลไกการร�องเรียนและร�องทุกข�อย�างเหมาะสม สาํหรับ

 เ� นช�องทางให�ผู�ที่เชื่อว�าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได�รับการปฏิบัติอย�างไม�เ� นธรรม   
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4. การปฏิบัติต�อแรงงานอย�าง�� นธรรม

  กลุ�มบรษิทัฯ ถอืว�าพนกังานเ� นทรพัยากรบคุคลทีส่าํคญัในการนาํพาองค�กรและสงัคมไปสู�ความยัง่ยนื จงึมกีารดแูลเอาใจใส�ในเรือ่ง

 ความปลอดภยัของพนกังาน การจ�ายค�าจ�างอย�างเ� นธรรม การไม�เลอืกปฏบิตัทิัง้ในเรือ่งเพศ ศาสนา เชือ้ชาต ิรวมทัง้การไม�กคีกนัโอกาสใน

 การเจรญิเตบิโตในหน�าทีง่านทีร่บัผดิชอบ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึให�ความสาํคญัในการพฒันาเพิม่พนูความรู� ทกัษะการปฏบิตังิาน และความเชีย่วชาญ

 เพือ่นํามาใช�ในการพฒันาประสทิธภิาพการทาํงานและคณุภาพของการให�บรกิาร อนัจะก�อให�เกดิประโยชน�ต�อการปฏิบตังิานจรงิ โดยบรษิทั

 มนีโยบายในการส�งเสรมิให�พนกังานได�� กฝนและพฒันาตนเองอย�างสม่าํเสมอให�เหมาะสมตามแต�ละสายงานทีต่นรบัผดิชอบ ทัง้ในระดบั

 ผู�บริหารและระดังปฏิบัติงาน โดยจัดให�มีการ� กอบรมข้ึนทั้งภายในและส�งออกไปอบรมจากสถาบันภายนอกด�วย

  การพัฒนาและ� กอบรมพนักงานนั้นได�ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร�ขององค�กร ใน�  2559 กลุ�มบริษัทฯ 

 มีรายละเอียดในการพัฒนาพนักงานดังนี้

 • ฝ�ายทรัพยากรบุคคลร�วมกับฝ�ายสารสนเทศจัดกิจกรรมคอ�� �ทอล�ค : ประจํา�  2559 วันที่ 18 มีนาคม พศ. 2559 

 • หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ “สําหรับผู�อนุญาต ผู�ควบคุมงาน ผู�ช�วยเหลือ และผู�ปฏิบัติ ” วันที่ 24-25 

   กันยายน 2559 

 • การอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการซ�อมอพยบหนีไปประจํา�  2559 วันที่ 20 ตุลาคม พศ.2559 

 • การรับ� งเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทําเพื่อวัตถุประสงค�อะไร วันที่ 27 ตุลาคมคม พศ. 2559
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5. ความรับผิดชอบต�อผู�บริโภค

  บริษทัฯ มุ�งมัน่ในการปฏบิตัทิางด�านการตลาดทีเ่� นธรรม โดยนาํเสนอผลติภณัฑ�ทีม่คีณุภาพและมคีวามปลอดภยั พร�อมทัง้การให�

 บริการท่ีเ� นเลิศแก�ลูกค�า และพร�อมตอบสนองต�อความต�องการของลูกค�า ให�ข�อเสนอแนะในการใช�สินค�า ให�คําปรึกษาวิธีการแก�� ญหา 

 และรับข�อร�องเรียน เพื่อให�ลูกค�าได�รับความพงึพอใจอย�างสูงสุดเพื่อการบริโภคอย�างย่ังยืน

  บริษัทฯ ได�มีการจัดการ� กอบรมให�แก�ลูกค�าเกี่ยวกับหลักสูตร “การ� กอบรมพนักงานบรรจุก�า�� โตรเลียมเหลว” และหลักสูตร 

 “บคุลากรเฉพาะท่ีรบัผิดชอบดแูลสถานท่ีใช�ก�า�� โตรเลียมเหลว” เพ่ือให�ลกูค�าได�คาํนึงถึงความปลอดภัยในเร่ืองของการใช�ก�าซ� โตรเลียม

   • การจัดอบรมหลักสูตรพนักงานบรรจุก�าซ� โตรงเลียมเหลว ประจํา�  2559 ณ อาคารทาคูนิ ซี่งจะจัดทุก�  � ละ 2 ครั้ง 

   • มีการบรรยายความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับก�าซ� โตรเลียมเหลว กฎหมายเก่ียวกับก�าซ� โตรเลียมเหลว โดยเจ�าหน�าท่ีจาก
     กรมธุรกิจพลังงาน

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล�อม

  บริษัทฯ ให�ความสําคัญและคํานึงถึงผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมให�เทียบเท�ามาตรฐานสากล มุ�งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและ

 ทันสมัย เพื่อให�ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

   • ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าเพื่อลดปริมาณขยะภายใต�แนวคิด 3R ดังนี้       

    -  Reduce เ� นการลดปรมิาณขยะทีอ่าจเกดิขึน้ เช�น การเลอืกใช�สนิค�าทีม่บีรรจภุณัฑ�ทีม่ขีนาดใหญ�แทนสนิค�าทีม่บีรรจภุณัฑ�

       ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ที่มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด 

    -  Reuse เ� นการนํามาใช�ใหม�หรือการใช�ซ้ํา เช�น การนําบรรจุภัณฑ�มาใช�ใส�บรรจุเครื่องใช�หรือสิ่งของต�างๆ การนําถุง

       กระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช�ซ้ํา การใช�กระดาษพิมพ�ทั้งสองหน�า 

    -  Recycle เ� นการนาํขยะหมนุเวยีนกลบัมาใช�ใหม� โดยมกีารคดัแยกและรวบรวมขยะในสาํนกังานทีส่ามารถนําไปใช�ใน

       การรีไซเคิล เช�น แก�ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียมเพื่อจําหน�ายให�กับผู�ประกอบการท่ีเกี่ยวข�อง

   • การรณรงค�ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟ�า

  บริษัทฯ ได�มีการรณรงค�ให�พนักงานมีจิตสํานึกด�านการประหยัดน้ําและประหยัดไฟฟ�า ด�วยการ� ดไฟฟ�าแสงสว�างและเครือ่งใช�

 ไฟฟ�าในเวลาพักเที่ยง หรือช�วงเวลาที่ไม�มีการทํางาน ตลอดจนให�มีการประหยัดการใช�น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค

   • การสนับสนุนและใช�ผลิตภัณฑ�ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล�อม

  การใช�ผลิตภัณฑ�ต�างๆ ของบริษัทฯจะคํานึงถึงการส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม จึงเลือกซื้อสินค�าและผลิตภัณฑ�ที่ผลิตจาก

 กระบวนการท่ีคํานึกถึงการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม เช�นการใช�ผลิตภัณฑ�กระดาษที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิล
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7. การร�วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

  บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรม

 สาธารณประโยชน�แก�ชมุชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล�อมของชมุชนและสงัคมเพือ่ความเ� นอยู�ทีด่ขีึน้ ด�วยการสร�างการจ�างงานและ

 สร�างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทําให�เกิดความเข�มแข็งของหน�วยงานต�างๆ ของชุมชน โดยใน�  2559 กลุ�มบริษัท

 ได�ร�วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ�านกิจกรรมต�างๆ ดังนี้

   • บริจาคผ�าอ�อมผู�ใหญ�บ�านผู�สูงอายุบางแค 2   

   • บริจาคอุปกรณ�เพื่อใช�ประกอบการเรียนการสอนแก� วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย�

   • บริจาคอุปกรณ�เพื่อการเรียนการสอนให�แก�วิทยาลัยยโสธร

   • บริจาคอุปกรณ�การเรียนการสอนแก�มหาวิทยาลัยพระจอมเกล�าธนบุรี

   • บริจาคอุปกรณ�เพื่อการเรียนการสอนแก� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร�นวัตกรรมซึ่งได�จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม สิ่งแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสีย

  บริษัทฯ ได�มีความเข�าใจอย�างชัดเจนถึงประโยชน�และคุณค�าของการดําเนินกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม บริษัทฯ ได�สร�าง

 ความคิดหรือค�นหาความรู�ใหม�ๆ ที่ต�างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู�มา โดยเ� นความรู�ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม 

 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู�ใหม�ๆ ที่จะก�อให�เกิดมูลค�า บริษัทฯ เ� ดให�ผู�เกี่ยวข�องทั้งในหรือนอก

 บริษัทฯ มีส�วนร�วมในการพัฒนาเพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  

  มอบจักรยานยนต�ไฟฟ�า กบั คณะวิศวกรรมเครือ่งกล จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เพือ่ทดลอง คณะวศิวกรรมเครือ่งกล จุฬาลงกรณ�

 มหาวิทยาลัย  วันที่ 22  ตุลาคม 2559



31  

โครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ

โครงสร�างการถือหุ�น
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเ� นหุ�นสามัญที่ออก 600,000,000 บาทและชําระแล�ว 400,000,000 บาท มูลค�าท่ีตราไว� 0.50 บาทต�อหุ�น

กลุ�มผู�ถือหุ�นสูงสุด 15 รายแรกท่ีมีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันที่ 27 มกราคม  2560  ประกอบด�วย

รายชื่อผู�ถือหุ�น จํานวน (หุ�น) ร�อยละ

1 นายฐากูร ตรีวีรานุวัฒน� 170,845,801 21.36

2 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน� 152,610,002 19.08

3 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน� 129,472,993 16.18

4 นางสาวนิติการณ� วณิชจินดาภัสร� 28,361,801 3.55

5 นายเชาวรัตน� เวศม�ภิญโญ 14,819,800 1.85

6 นายจเร เจียรธนะกานนท� 8,220,000 1.03

7 นายปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล 6,122,600 0.77

8 นายสิทธิพล คงพิชิตโชค 5,862,396 0.73

9 นายสิทธวีร� กียรติชวนันต� 5,437,638 0.68

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด 4,709,119 0.59

11 นายสมชาย กิตติดุษฎีธรรม 4,000,000 0.50

12 นายนารินเดอร�ซิงห� ดูวา 3,950,000 0.49

13 นายธเนศร� เจริญชัย 3,660,000 0.46

14 นายสุพจน� ตั้งเฉลิมกุล 3,600,000 0.45

15 นายจําเริญ รุ�งวัฒนาเศรษฐ� 3,202,500 0.40

รวม 544,874,650 68.11

นโยบายการจ�ายเงิน� นผล

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ�ายเงินป�นผลไม�น�อยกว�าร�อยละ 40 ของกําไรสุทธหิลังหกัภาษีเงนิได�นติบิคุคลและ การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

โดยมีเงือ่นไขว�าบริษทัอาจกําหนดให�การจ�ายเงินป�นผลมอีตัราน�อยกว�าอัตราท่ีกาํหนดข�างต�นได� หากบริษทัฯ มคีวามจําเป�นท่ีจะต�องนาํเงินกําไรสุทธิ

จํานวนดังกล�าวมาใช�เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทต�อไป ทั้งน้ีมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลจะต�องถูกนําเสนอ

เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�เป�นการจ�ายป�นผลระหว�างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลได� 

และจะดําเนินการรายงานให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นรับทราบในการประชุมต�อไป

ผลการ

ดําเนินงานป�

กําไรสุทธิ

(เฉพาะกิจการ)

จํานวนหุ�นที่จ�าย

เงินป�นผล

อัตราการจ�ายเงินป�นผล

ต�อกําไรสุทธิ (%)

จํานวนเงิน 

(หน�วย : บาท )

% 

การจ�ายเงินป�นผล

2559 22,598,348 800,000,000 0.03125 25,000,000 110.63

2558 28,616,088 800,000,000 0.03270 26,156,000 91.40
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TAKUNI Organization 

บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 มกราคม 2560 มีโครงสรางการจัดการดังนี้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝายธุรกิจแกสและพลังงาน

ฝายธุรกิจขนสง

ฝายธุรกิจทดสอบ

ฝายธุรกิจกอสราง
นํ้ามันและแกส

ฝายธุรกิจกอสรางทั่วไป

ฝายพัฒนาอสังหาริมทรัพย

* บริษัทว�าจ�างหน�วยงานภายนอก - บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ความยั่งยืน

และกิจกรรมสังคม

คณะกรรมการ
ตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั่น

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร /

กรรมการ
ผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน *

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

ฝายความปลอดภัยและชีวอนามัย ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบัญชี/การเงิน ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายพัฒนาธุรกิจ
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โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มธุรกิจ

โครงสร�างองค�กรของบริษัท ประกอบด�วย คณะกรรมการบริษัทและผู�บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีคณะกรรมการชุดย�อย 6 ชุด 

ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น และคณะกรรมการความย่ังยืนและกิจกรรมสังคม 

คณะกรรมการบริษัท 
  ณ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 7 ท�าน

   • กรรมการอิสระ 3 ท�าน  (ร�อยละ 44 ของกรรมการท้ังคณะ)

   • กรรมการ (ที่เป�นผู�บริหาร) 2 ท�าน  (ร�อยละ 28 ของกรรมการท้ังคณะ)

   • กรรมการ 2 ท�าน  (ร�อยละ 28 ของกรรมการท้ังคณะ)

  รายช่ือคณะกรรมการบริษัทประกอบด�วย

ชื่อ - สกุล ประเภทกรรมการ วันที่ได�รับตําแหน�ง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ

บทบาทหน�าที่และทักษะ

ของการเป�นกรรมการ 1/

1. นายวิศิษฎ� อัครวิเนค กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการ /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค�า

ตอบแทน

ครั้งที่ 1 19/12/2555

ครั้งที่ 2 17/4/2557

ครั้งที่ 3 26/4/2559

DCP / RCP

 2. นายเจริญ ประจําแท�น กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค�า

ตอบแทน

ครั้งที่ 1 19/12/2555

ครั้งที่ 2 4/4/2556

ครั้งที่ 3 27/4/2558

DAP / DCP /

ACP / QFR

3. นายกวีวัฒน� ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาฯ /

กรรมการตรวจสอบ

ครั้งที่ 1 3/5/2559 DAP

4. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน� กรรมการ (ที่เป�นผู�บริหาร)

ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /

ประธานกรรมการต�อต�านการทุจริต

และคอร�รัปชั่น

ครั้งที่ 1 26/3/2550

ครั้งที่ 2 17/4/2557

DAP

5. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ /

กรรมการบริหาร

ครั้งที่ 1 26/3/2550

ครั้งที่ 2 27/4/2558

DAP

6. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน� กรรมการ (ที่เป�นผู�บริหาร) / 

กรรมการบริหาร

ครั้งที่ 1 19/12/2555

ครั้งที่ 2 4/4/2556

ครั้งที่ 3 26/4/2559

DAP / DCP / CSP / EDP

7. นายสมชัย ก�านบัวแก�ว กรรมการ /

กรรมการบริหาร

ครั้งที่ 1 26/4/2559 DAP

โดยมี นางสาวธนษา กิตติรดานันท� ทําหน�าท่ีเป�นเลขานุการที่ประชุม
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หมายเหตุ : 1/ 

DAP = Director Accreditation Program

DCP =  Director Certification Program

RCP =  Role of the Chairman Program

ACP =  Audit Committee Program

CSP = Company Secretary Program

QFR =   Improve the quality of financial reporting

กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน� หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน� สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร�วมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษัท

การเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย�อยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - สกุล

จํานวนครั้งที่เข�าร�วมประชุม/จํานวนครั้งการประชุม

การประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

(จํานวน 9 ท�าน)

จํานวนการประชุม

ทั้งป� 10 ครั้ง

การประชุมคณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

(จํานวน 4 ท�าน)

จํานวนการประชุม

ทั้งป� 6 ครั้ง

การประชุมคณะ

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค�า

ตอบแทน

(จํานวน 5 ท�าน)

จํานวนการประชุม

ทั้งป� 4 ครั้ง

การประชุมคณะ

กรรมการบริหาร

(จํานวน 4 ท�าน)

จํานวนการประชุม

ทั้งป� 12 ครั้ง

คณะกรรมการ

อสิระ

(จํานวน 5 ท�าน)

จํานวนการประชุม

ทั้งป� 2 ครั้ง

1. นายวิศิษฎ� อัครวิเนค 10/9 6/5 4/4 - 2/2

2. นายเจริญ ประจําแท�น 10/10 6/6 4/4 - 2/2

3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 

(ลาออกวันที่ 1 พฤษภาคม 

2559)

2/3 3/3 2/2 - 2/1

4. นายชูพงศ� ธนเศรษฐกร 

(ลาออกวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2559)

9/8 - 3/3 - 2/1

 5. นายกวีวัฒน� ทรงสกุลเกียรติ1/ 6/6 3/3 1/1 - 2/1

6. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน� 10/10 - - 12/11 -

7. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 10/10 - - 12/11 -

8. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน� 10/10 - - 12/12 -

 9. นายสมชัย ก�านบัวแก�ว2/ 7/7 - - 12/12 -

หมายเหตุ : 1/ นายกวีวัฒน� ทรงสกุลเกียรติ ได�รับการแต�งตั้งเป�นกรรมการจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

    ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

    2/ นายสมชัย ได�รับการแต�งตั้งเป�นกรรมการจากท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2559

    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
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เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได�มีมติแต�งตั้งนางสาวธนษา 

กิตติรดานันท� ดํารงตําแหน�งเลขานุการบริษัท เพื่อให�เ� นไปตามข�อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 

โดยมีหน�าท่ีดังนี้

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต�อไปนี้ 

  1.1  ทะเบียนกรรมการ 

  1.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําป�ของบริษัท 

  1.3  หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น 

1. เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู�บริหาร 
2. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ

บทบาทหน�าที่และ

ทักษะของการเป�นเลขานุการบริษัท 1/

1. นางสาวธนษา กิตติรดานันท� เลขานุการบริษัท CSP / CRP / ACPG

หมายเหตุ : 1/ 

CSP Company Secretary Program

CRP Company Reporting Program

ACPG Anti-Corruption: The Practical Guide

ค�าตอบแทนกรรมการ

  บริษัทฯ ได�กําหนดค�าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย�างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดค�าตอบแทน

  ดังนี้

  • ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงิน

   ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได�มีมติอนุมัติการจ�ายค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

  ป� 2559 ดังต�อไปนี้

คณะกรรมการ ค�าตอบแทนรายเดือน / คน ค�าเบี้ยประชุมต�อครั้ง / คน

ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท ไม�มี

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ไม�มี

กรรมการอิสระ 25,000 บาท ไม�มี

กรรมการ (ที่เป�นผู�บริหาร) ไม�มี 10,000 บาท

กรรมการ ไม�มี 10,000 บาท
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  ค�าตอบแทนกรรมการที่เป�นรายเดือน ค�าเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป�นจํานวนเงินท้ังสิ้นไม�เกิน 

  2,000,000 บาทถ�วน

  สําหรับในป� 2559 มีการจ�ายค�าตอบแทนแก�คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

  ค�าตอบแทนในรูปแบบค�าเบี้ยประชุม ดังต�อไปนี้ 

ชื่อ - สกุล
ค�าตอบแทน

กรรมการ

ค�าเบี้ยประชุม

กรรมการ

ค�าบําเหน็จกรรมการ

(ผลประกอบการป� 2559)

รวม

(บาท)

1. นายวิศิษฎ� อัครวิเนค 360,000.00 - 60,578.98 420,578.98

2. นายเจริญ ประจําแท�น 360,000.00 - 67,309.97 427,309.97

3. นายกวีวัฒน� ทรงสกุลเกียรติ 199,186.86 - 33,654.99 232,841.85

4. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริ

(ลาออกวันที่ 1.5.59)

100,000.00 - 23,558.49 123,558.49

 5. นายชูพงศ� ธนเศรษฐกร

(ลาออกวันที่ 18.11.59)

264,166.78 - 37,020.49 301,187.27

6. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน� - 100,000.00 33,654.99 133,654.99

7. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ - 100,000.00 33,654.99 133,654.99

8. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน� - 100,000.00 33,654.99 133,654.99

9. นายสมชัย ก�านบัวแก�ว - 70,000.00 23,558.49 93,558.49

รวม 1,283,353.64 370,000.00 346,646.36 2,000,000.00

  • ค�าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น

    - ไม�มี

ผู�บริหาร

บริษัทฯ มีคณะผู�บริหารจํานวน 7 ท�าน ดังนี้ ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 )

ชื่อ-สกลุ ตําแหน�ง

1. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน�  กรรมการผู�จัดการ 

2. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ  รองกรรมการผู�จัดการ ฝ�ายบัญชี - การเงิน

3. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน� รองกรรมการผู�จัดการ ฝ�ายจัดซื้อ

4. นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณ�สุข รองกรรมการผู�จัดการ ฝ�ายความปลอดภัย

5. นางสาวฉัตรประภา จันทร�ศรี รองกรรมการผู�จัดการ ฝ�ายขาย

6. นายทศพล ผลิตาภรณ� 1/ รองกรรมการผู�จัดการ ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

7. นางฐิติมา ธนาปกิจ ผู�จัดการฝ�ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : 1/ นายทศพล ผลิตาภรณ� เข�ารับตําแหน�งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได�มีการแต�งตั้งเปลี่ยนแปลงตําแหน�งผู�บริหารเพื่อการบริหารงาน

ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ สอดคล�องกับกลยุทธ�ขององค�กร ดังนี้

ชื่อ-สกลุ ตําแหน�ง

1. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน�  ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร / กรรมการผู�จัดการ 

 รักษาการรองกรรมการผู�จัดการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ / 

 รักษาการรองกรรมการผู�จัดการฝ�ายธุรกิจแก�สและพลังงาน / 

 รักษาการรองกรรมการผู�จัดการฝ�ายธุรกิจก�อสร�างน้ํามันและแก�ส /

 รักษาการรองกรรมการผู�จัดการฝ�ายธุรกิจก�อสร�างทั่วไป /

 รักษาการรองกรรมการผู�จัดการฝ�ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย� 

2. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน� รองกรรมการผู�จัดการฝ�ายบริหารงานท่ัวไป

3. นายทศพล ผลิตาภรณ� รองกรรมการผู�จัดการ ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

4. นางฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู�จัดการฝ�ายบัญชี / การเงิน

5. นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณ�สุข รองกรรมการผู�จัดการฝ�ายธุรกิจทดสอบ

6. นางสาวฉัตรประภา จันทร�ศรี รองกรรมการผู�จัดการฝ�ายธุรกิจขนส�ง

ค�าตอบแทนผู�บริหาร 

ในป� 2559 และ 2558บริษัทฯ และบริษัทย�อย มีการจ�ายค�าตอบแทนให�ผู�บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ดังนี้

 (หน�วย : ล�านบาท)

ค�าตอบแทนผู�บริหาร
ป� 2559

( 12 ท�าน )

ป� 2558

 ( 6 ท�าน )

ค�าตอบแทน

เงินเดือน 17.62 9.29

โบนัส 1.28 1.35

ค�าตอบแทนอื่น

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1/ 0.21 0.18

รถประจําตําแหน�ง มี มี

รวม 19.11 10.82

หมายเหตุ : 1/ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส่วนบริษัท 

      ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด ในปี 2559 ไม่มีการจ่ายโบนัสและยังไม่มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวนพนักงานท้ังหมดของกลุ�มบริษัท (ไม�รวมผู�บริหาร) มีดังนี้ 

บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

ฝ�ายงาน
จํานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ฝ�ายขาย 5 6

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 5 7

ฝ�ายบัญชีและการเงิน 17 17

ฝ�ายจัดซื้อ 2 2

ฝ�ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 2

ฝ�ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 2 2

ฝ�ายคลังก�าซ 8 6

รวม 41 42

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด

ฝ�ายงาน
จํานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ฝ�ายบริหารงานท่ัวไป 16 9

ฝ�ายวิศวกรรม 13 7

ฝ�ายคลัง 1 -

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 8 9

รวม 38 27

บริษัท ราชพฤกษ�วิศวกรรม จํากัด

ฝ�ายงาน
จํานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ฝ�ายบริหาร 2 1

ฝ�ายทดสอบและตรวจสอบ 83 84

ฝ�ายธุรการ 12 19

ฝ�ายความปลอดภัย 6 2

ฝ�ายขาย 6 2

รวม 109 108
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บริษัท จีแก�ส โลจิสติกส� จํากัด

ฝ�ายงาน
จํานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ฝ�ายจัดส�ง 32 36

รวม 32 36

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด 1/

ฝ�ายงาน
จํานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ฝ�ายโรงงานประกอบการ 18 -

ฝ�ายก�อสร�าง 101 -

ฝ�ายสนับสนุน 15 -

รวม 134 -

หมายเหตุ : 1/ เป�นบริษัทย�อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป�นบริษัทย�อยของ

      บริษัทฯ ถือหุ�นในอัตราร�อยละ 51.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีพนักงาน (ไม�รวมผู�บริหาร) ทั้งหมด 354 คน และ 213 คน ตามลําดับ 

โดยได�จ�ายค�าตอบแทนที่เป�นตัวเงินให�แก�พนักงาน ได�แก� เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค�าล�วงเวลา เป�นจํานวนรวม

193.20 ล�านบาท และ 52.30 ล�านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย�อยได�กําหนดให�มีการจ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตั้งแต�เดือนมิถุนายน 

2557 กับบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างขวัญและกําลังใจให�แก�พนักงาน และเพื่อจูงใจให�

พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว 

ข�อพิพาทด�านแรงงานในระยะเวลา 3 ป�ที่ผ�านมา

- ไม�มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
กลุ�มบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสร�างทักษะความชํานาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได�กําหนดให�มีการจัดการ

ฝ�กอบรมพนักงานอย�างสมํ่าเสมอ โดยได�มีการจัดทําแผนการฝ�กอบรมประจําป�ทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช�น การจัดปฐมนิเทศสําหรับ

พนักงานใหม� และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป�นผู�อบรมตามหลักสูตรวิชาต�างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข�องกับส�วนงาน

ของพนักงานแต�ละแผนก 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู�บริหารของบริษัท 

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน�ง

อายุ

(� ) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทํางานย�อนหลัง 5 � 

ช�วงเวลา ตําแหน�ง หน�วยงาน/บริษัท

1 นายวิศิษฎ�  อัครวิเนค 69 ปริญญาโท :

- Master of Management

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ     

ศศินทร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมศาสตร� (ไฟฟ�า)

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ผ�านการอบรม :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร

 ผู�บริหารระดับสูง

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(CMI 6)

- DCP 49/2004, RCP 12/2005,

  Finance for non-finance 

director

 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2555 - � จจุบัน

� จจุบัน

� จจุบัน

กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการ  /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค�าตอบแทน

ผู�ทรงคุณวุฒิกรรมการ

มาตรฐานแห�งชาติ

กรรมการวิศวกรอาวุโส

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป 

กระทรวง

อุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถาน

แห�งประเทศไทย 

2 นายเจริญ ประจําแท�น 69 ปริญญาโท : 

- รัฐศาสตร�มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมศาสตร�มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี

- นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช

ผ�านการอบรม :

- DCP 88/2007, ACP 14/2006,

- DAP 56/2006, QFR 4/2006 

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2559 - � จจุบนั

2557 - � จจุบัน

2555 - � จจุบัน

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค�าตอบแทน

บมจ. เค เอส แอล 

กรีนอินโนเวชั่น 

บมจ. พี เอ อี 

(ประเทศไทย)  

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน�ง

อายุ

(� ) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทํางานย�อนหลัง 5 � 

ช�วงเวลา ตําแหน�ง หน�วยงาน/บริษัท

3 นายกวีวัฒน�  ทรงสกุลเดียรติ

 

60 ปริญญาตรี : 

- การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล

- การบริหารท่ัวไป

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

- ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมถ�

ผ�านการอบรม :

- DAP 134/2017, สมาคมส�งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559 - � จจุบัน

2558 - � จจุบัน

2551 - � จจุบัน 

กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค�าตอบแทน  /

กรรมการตรวจสอบ

ประธานอนุกรรมการฝ�าย

วิชาการด�านการบัญชี

ที่ปรึกษาด�านบัญชีและการเงิน

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป 

สมาคมสํานักงาน

บัญชีและกฎหมาย

บริษัท กันตนา 

กรุ�ป จํากัด 

(มหาชน)

4 นายสมชัย  ก�านบัวแก�ว 68 ปริญญาตรี : 

- วิทยาศาสตร�ศาสตร� (เครื่องกล)

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- วิทยาศาสตร�ศาสตร� (เครื่องกล)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ผ�านการอบรม :

- DAP 129/2016  

 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2559 - � จจุบัน

2558 - � จจุบัน

2558 - � จจุบัน

2558 - � จจุบัน

2558 - � จจุบัน

2515 - 2551

กรรมการบริหาร / กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู�ชํานาญการพิเศษ

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป

บริษัท ทาคูนิ 

(ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ราชพฤกษ� 

วิศวกรรม จํากัด

บริษัท จีแก�ส 

โลจิสติกส� จํากัด

บริษัท ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย) 

จํากัด

กรมธุรกิจพลังงาน
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน�ง

อายุ

(� ) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทํางานย�อนหลัง 5 � 

ช�วงเวลา ตําแหน�ง หน�วยงาน/บริษัท

5 นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน�

สามีของ นางสาวกาญจนา 

ริมพณิชยกิจ

บิดาของ นางสาวนิตา 

ตรีวีรานุวัฒน�

55 มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห� สิงหเสนี)

ผ�านการอบรม :

- DAP 103/2013 

 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2559 - � จจุบัน

2550 - � จจุบัน

2545 - � จจุบัน

2543 - 2558

2538 - 2558

กรรมการ

- ประธานกรรมการบริหาร /

- ประธานกรรมการบริหาร

 ความเสี่ยง /

- ประธานกรรมการต�อต�าน

 การทุจริตและคอร�รัปชั่น

- กรรมการ (ที่เ� นผู�บริหาร) / 

- ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร/

 กรรมการผู�จัดการ / 

- รักษาการรองกรรมการ

 ผู�จัดการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ / 

- รักษาการรองกรรมการ

 ผู�จัดการฝ�ายธุรกิจแก�สและ

 พลังงาน  / 

 - รักษาการรองกรรมการ

 ผู�จัดการฝ�ายธุรกิจก�อสร�าง

 น้ํามันและแก�ส  /

 - รักษาการรองกรรมการ

 ผู�จัดการฝ�ายธุรกิจ

 ก�อสร�างทั่วไป  /

 - รักษาการรองกรรมการ

 ผู�จัดการฝ�ายพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย�

กรรมการผู�จัดการ

กรรมการ

ผู�บริหาร

บจก. ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย)

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป

บจก. ทาคูนิ 

(ประเทศไทย)

บจก. จีแก�ส 

โลจิสติกส�

บจก. ราชพฤกษ�

วิศวกรรม 
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน�ง

อายุ

(� ) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทํางานย�อนหลัง 5 � 

ช�วงเวลา ตําแหน�ง หน�วยงาน/บริษัท

6 นางสาวกาญจนา  ริมพณิชยกิจ

ภรรยาของ นายประเสริฐ 

ตรีวีรานุวัฒน�

มารดาของ นางสาวนิตา 

ตรีวีรานุวัฒน�

57 ปริญญาตรี : 

- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ

         

ผ�านการอบรม :

- DAP 103/2013 

 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2555 - � จจุบัน

2538 - 2558

รองกรรมการผู�จัดการฝ�ายบัญชี

การเงิน /  กรรมการ

กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป

บจก. ราชพฤกษ�

วิศวกรรม

7 นางสาวนิตา  ตรีวีรานุวัฒน�

 

บุตรของ นายประเสริฐ 

ตรีวีรานุวัฒน� 

และนางสาวกาญจนา 

ริมพณิชยกิจ

30 ปริญญาโท : 

- MSc International Financial 

Management, Queen Mary 

University of London

ปริญญาตรี : 

- BEng  Mechanical 

Engineering, University of 

Nottingham

- วิศวกรรมศาสตร� (เครื่องกล)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ผ�านการอบรม :

- EDP 2017, TLCA

- DAP 100/2013, 

 CSP 52/2013, DCP 208/2015

 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

มค.2560 - 

� จจุบัน

2558 - � จจุบัน

2557 - � จจุบัน

2554 - � จจุบัน

2553 - 2554

กรรมการผู�จัดการ / กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร / 

กรรมการ (ที่เ� นผู�บริหาร) /

รองกรรมการผู�จัดการฝ�าย

บริหารงานท่ัวไป

วิศวกร

บจก. ทาคูนิ 

แลนด�

บจก. ซี เอ แซด 

(ประเทศไทย)

บจก. ทาคูนิ 

(ประเทศไทย)

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป

บจก. ราชพฤกษ�

วิศวกรรม

8 นางสาวฉัตรประภา  จันทร�ศรี 50 ปริญญาตรี : 

- บริหารทรัพยากรบุคคล   

มหาวิทยาลัยบ�านสมเด็จ

เจ�าพระยา

2556 - � จจุบัน

2553 - � จจุบัน

กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผู�จัดการฝ�าย

ธุรกิจขนส�ง

กรรมการผู�จัดการ / กรรมการ

บมจ. ทาคนูิ กรุ�ป

บจก. จีแก�ส

โลจิสติกส�
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน�ง

อายุ

(� ) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทํางานย�อนหลัง 5 � 

ช�วงเวลา ตําแหน�ง หน�วยงาน/บริษัท

9 นายเจริญชัย  อํานาจสมบูรณ�สุข 58 ปริญญาตรี : 

- วิศวกรรมศาสตร� (เครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

Certified :

- ASME Boiler and Pressure 

vessel Inspector (The 

National Board of Boller and 

Pressure vessel) 

 Certificate No. N.B.11324 

(1992)

- NDT level lll From The 

American society for 

Nondestructive Testing,Inc. 

ASNT No. 149003 include

1. Rediographic Testing

2. Magnetic Particle Testing

3. Liquid Penetrant Testing

4. Visual Testing

- Ultrasonic Testing Level ll (ISO 

9712) from Welding Institute 

of Thailand.

 Certificate No. WIT-NDT-0578

2556 - � จจุบัน

2544 - � จจุบัน

กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผู�จัดการฝ�าย

ธุรกิจทดสอบ 

กรรมการผู�จัดการ / กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป

บจก. ราชพฤกษ�

วิศวกรรม

10 นายทศพล  ผลิตาภรณ� 44 ปริญญาตรี :

- วิศวกรรมไฟฟ�า (ไฟฟ�ากําลัง)

 มหาวิทยาลัยสยาม

- จิตวิทยาสังคม

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผ�านการอบรม :

- Build The Best Strategic in 

Global Uncertainty

 (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ)

- Satir Transformational 

Systemic Therapy

 (ราชวิทยาลัยจิตแพทย�)

- Cognitive Behavioral Therapy

 (กรมสุขภาพจิต)

- TQA Internal Organization 

Assessment

 (สํานักงานรางวัลคุณภาพแห�งชาติ)

พย. 2559 - 

� จจุบัน

2558 - 2559

2557 - 2558

2547 - 2556

กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผู�จัดการฝ�าย

ทรัพยากรบุคคล

Senior Vice President -

The Crane Academy   

ผู�จัดการแผนกการศึกษาและ

� กอบรม   

หัวหน�าแผนกสัมคมฯ จิตเวช  

ภาควิชาจิตเวชศาสตร�

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป

บริษัท ชูไก จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ช ทวี 

จํากัด (มหาชน)

คณะแพทย�ศาสตร� 

รพ.รามาธิบดี 

มหาวิทยาลัย

มหิดล
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน�ง

อายุ

(� ) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ประวัติการทํางานย�อนหลัง 5 � 

ช�วงเวลา ตําแหน�ง หน�วยงาน/บริษัท

11 นางฐิติมา ธนาปกิจ 36 ปริญญาโท :

- บริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ปริญญาตรี : 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

         

2556 - � จจุบัน

2554 - 2556

2547 - 2551

กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผู�จัดการฝ�าย

บัญชี/การเงิน

ผู�จัดการฝ�ายตรวจสอบภายใน

ผู�ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บมจ. ทาคูนิ กรุ�ป

Baker Tilly Risk  

Management 

and Services

Price 

Waterhouse 

Coopers ABAS.

การถือครองหุ�นของคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู�บริหาร

หุ�นสามัญ

27  มกราคม  2560 25 มกราคม 2559 เปลี่ยนแปลง

(วันที่ 26.1.59)

1. นายวิศิษฐ� อัครวิเนค - - -

2. นายเจริญ ประจําแท�น - - -

3. นายกวีวัฒน� ทรงสกุลเกียรติ - - -

4. นายสมชัย ก�านบัวแก�ว - - -

5. นายประเสริฐ  ตรีวีรานุวัฒน� 129,472,993 151,472,993 (22,000,000)

6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ - 51,217,487 (51,217,487)

7. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน� 152,610,002 101,392,515 51,217,487

8. นางสาวฉัตรประภา จันทร�ศรี - - -

9. นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณ�สุข - - -

10. นายทศพล ผลิตาภรณ� - - -

11. นางฐิติมา ธนาปกิจ - - -
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รายการระหว�างกัน
สรุปความสัมพันธ�กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ความสัมพันธ�

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน� ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 คุณประเสริฐ บุตร และธิดา ถือหุ�นในบริษัท

รวมร�อยละ 56.62 

ของทุนชําระแล�วและคณุประเสรฐิดาํรงตําแหน�งประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ�าหน�าที่บริหาร/กรรมการผู�จัดการ ในบริษัท

ห�างหุ�นส�วนจํากัด วีรา

(สถานีบริการก�าซ)

บริษัท ปราณี� โตรเลียม จํากัด

(สถานีบริการก�าซ)

บริษัท มิดเดิลจี จํากัด 

(สถานีบริการก�าซ)

คุณประสิทธิ์ ตรีวีรานุวัฒน� ซึ่งเ� นหุ�นส�วนผู�จัดการ

เ� นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน� ซึ่งเ� นผู�ถือหุ�นและกรรมการของบริษัทฯ

บริษัท เอส วี พี สามพราน � โตรเลียม จํากัด 

เปลี่ยนช่ือเ� น ดราก�อน � โตรเลียม จํากัด (สถานี

บริการก�าซ)

บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ� � โตรเลียม จํากัด 

(สถานีบริการก�าซ)

คุณประภัศร� ตรีวีรานุวัฒน� ซึ่งเ� นผู�ถือหุ�น

 เ� นน�องชายของคุณประเสรฐิ ตรวีรีานวุฒัน� ซึ่งเ� นผู�ถอืหุ�นและกรรมการ ของบรษิทัฯ
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รายละเอียดรายการระหว�างกัน

ประเภทของ

รายการ

บุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยง

รายละเอียดของ

รายการ

ขนาดของรายการ

(ล�านบาท)

ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

2559 2558

รายได�

จากการจําหน�าย

แก�ส

- มิดเดิลจี

- ดราก�อน 

 � โตรเลียม

- ปราณี � โตรเลียม

- เอส วี พี 

 กัลปพฤกษ� 

 � โตรเลียม

TG จําหน�ายก�าซ 

LPG ให�กับบุคคล

ที่มีความเกี่ยวโยง

ดังกล�าว 

13.50

-

6.21

3.37

14.04

0.61

8.10

6.41

การทํารายการดังกล�าวเ� นการทําการค�าตาม

ปกต ิโดยราคาจําหน�ายประกอบด�วย 2 ส�วน คอื

ค�าน้ําก�าซและค�าขนส�ง โดยค�านํ้าก�าซเ� นราคา

เดียวกับที่จําหน�ายให�แก�ลูกค�ารายอื่น และค�า

ขนส�งเ� นไปตามอัตราท่ีบริษัทกําหนดไว�ตาม

ระยะทางกบัลกูค�าทกุราย และมเีงือ่นไขทางการ

ค�าไม�แตกต�างกับการค�ากับลูกค�ารายอ่ืน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ

ดังกล�าวแล�ว 

และมีความเห็นว�าการทํารายการดังกล�าว 

มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตาม

การค�าโดยปกติ 

รายได�

ค�าขนส�ง

- วีรา

- ดราก�อน 

 � โตรเลียม

- เอส วี พี 

 กัลปพฤกษ� 

 � โตรเลียม

GG ให�บริการ

ขนส�งก�าซ LPG ให�

กับบุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยงดังกล�าว

0.22

-

-

0.26

0.03

0.06

การทํารายการดังกล�าวเ� นการทําการค�าตาม

ปกติค�าขนส�งเ� นไปตามอัตราท่ีบริษัทกําหนด

ไว�ตามระยะทางกับลูกค�าทุกราย และมีเงื่อนไข

ทางการค�าไม�แตกต�างกบัการค�ากบัลกูค�ารายอ่ืน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ

ดังกล�าวแล�ว 

และมีความเห็นว�ากาทํารายการดังกล�าว 

มีความเ� นธรรมและเหมาะสม เ� นไปตามการ

ค�าโดยปกติ 

รายได�

ค�าสินค�า

และบริการ

- มิดเดิลจี

 

TT ขายอะไหล�

อุปกรณ�ระบบแก�ส 

ให�บุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยงดังกล�าว

0.09 0.05 การทํารายการดังกล�าวเ� นการทําการค�าตาม

ปกติ ราคาขายอะไหล�อุปกรณ�ติดตั้งระบบแก�ส 

เ� นไปตามอัตราท่ีบริษัทกําหนดไว�กับลูกค�าทุก

ราย และมเีงือ่นไขทางการค�าไม�แตกต�างกับการ

ค�ากับลูกค�ารายอ่ืน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดัง

กล�าวแล�ว และมีความเห็นว�าการทํารายการ

ดงักล�าว มคีวามเ� นธรรมและเหมาะสม เ� นไป

ตามการค�าโดยปกติ
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ประเภทของ

รายการ

บุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยง

รายละเอียดของ

รายการ

ขนาดของรายการ

(ล�านบาท)

ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายได�

ค�าสินค�า

และบริการ

- มิดเดิลจี

- วีรา

- ปราณี 

 � โตรเลียม

- เอส วี พี 

 กัลปพฤกษ� 

 � โตรเลียม

RE ให�บริการตรวจ

สอบระบบความ

ปลอดภัยกับบุคคล

ที่มีความเกี่ยวโยง

ดังกล�าว

0.088

0.007

-

0.006

0.009

0.010

0.010

0.006

การทํารายการดังกล�าวเ� นการทําการค�าตาม

ปกติ ค�าบริการตรวจสอบ เ� นไปตามอัตราท่ี

บริษัทกําหนดไว�กับลูกค�าทุกราย และมีเงื่อนไข

ทางการค�าไม�แตกต�างกบัการค�ากบัลกูค�ารายอ่ืน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ

ดังกล�าวแล�ว 

และมีความเห็นว�าการทํารายการดังกล�าว 

มีความเ� นธรรมและเหมาะสม เ� นไปตาม

การค�าโดยปกติ 

รายได�อื่น - มิดเดิลจี TG ให�บริการอบรม

พนักงานบรรจุแก�ส 

ให�แก�บริษัท

ดังกล�าว

- 0.003 การทํารายการดังกล�าวเ� น ตามลักษณะการ

ทําธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญพนักงาน

ของสถานีบริการซ่ึงเ� นลูกค�าของบริษัทเข�าร�วม 

เ� นไปตามอัตราท่ีบริษัทให�บริการลูกค�ารายอ่ืน 

และมีเงื่อนไขทางการค�าไม�แตกต�างกับการค�า

กับลูกค�ารายอ่ืน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ

ดังกล�าวแล�ว และมีความเห็นว�าการทาํรายการ

ดังกล�าว มคีวามเ� นธรรมและเหมาะสม เ� นไป

ตามการค�าโดยปกติ

นโยบายและการทํารายการระหว�างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯในการทํารายการระหว�างกันจําแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซ้ือและขายสินค�า การให�บริการ เ� นต�น บริษัทฯ มีนโยบายให�
  คณะกรรมการตรวจสอบเ� นผู�พิจารณาและให�ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเ� นต�อการทํารายการดังกล�าว และการมี

  เงือ่นไขการค�าและราคาทีเ่� นธรรมและไม�ก�อให�เกดิการถ�ายเทผลประโยชน�เมือ่เทยีบเคยีงกบัการทาํรายการระหว�างบรษิทัและบคุคล

  ทั่วไป หรือการทํารายการระหว�างบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบุคคลท่ัวไป หรือการทํารายการในลักษณะเดียวกับ

  ของผู�ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ บริษัทฯมีนโยบายให�คณะกรรมการตรวจสอบเ� นผู�พิจารณาและให�ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและ

  ความจําเ� นต�อการทํารายการดังกล�าวเ� นรายไตรมาสและจะปฏิบัติให�เ� นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

  และข�อบงัคบั ประกาศ คาํสัง่หรอืข�อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามข�อกาํหนดเกีย่วกบัการเ� ดเผย

  ข�อมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

• รายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข�างต�น เช�น รายการเก่ียวกับทรัพย�สินหรือบริการอ่ืน 

  หรอืรายการรบัหรอืให�ความช�วยเหลอืทางการเงนิ บรษิทัฯ มนีโยบายให�คณะกรรมการตรวจสอบเ� นผู�พจิารณาและให�ความเหน็เกีย่วกบั

  เหตุผลและความจําเ� นต�อการทํารายการดังกล�าวและจะปฏิบัติให�เ� นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และ

  ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข�อกําหนดเกี่ยวกับการเ� ดเผย

  ข�อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได�มาหรือจําหน�ายไปซ่ึงทรัพย�สินท่ีสําคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย�อยท้ังนี้ บริษัทฯ ไม�มี

  นโยบายการให�กู�ยืมเงินเพื่อให�บุคคลที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�นําไปประกอบธุรกิจหรือดําเนินงานแทนบริษัทฯ
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• เพื่อความโปร�งใสและเ� นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในกรณีที่บริษัทฯมีการทํารายการระหว�างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย�ง
  อนัเน่ืองจากกรรมการหรือผู�บริหารท�านใด ในการพิจารณาอนุมตักิารทํารายการดังกล�าวกรรมการหรือผู�บริหารท�านน้ันจะไม�มอีาํนาจ

  ออกเสียงในการอนุมัติให�ทํารายการ และจะไม�เข�าร�วมการประชุมในวาระดังกล�าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให�เ� นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�และข�อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือ

ข�อกาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย� ตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามข�อกาํหนด

เกีย่วกบัการทาํรายการท่ีเกีย่วโยงกนัและการได�มาหรอืจาํหน�ายไปซึง่ทรพัย�สนิทีส่าํคญัของบรษิทัฯหรือบริษทัย�อย เพือ่ให�การตดัสนิใจเข�าทาํรายการ

ดังกล�าวไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และเ� นประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นทุกราย 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต�อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินของบริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ภายใต�พระราชบัญญัตกิารบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข�อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

ว�าด�วยการจัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต�พระราชบัญญัตหิลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 โดยได�มกีารพิจารณาเลือกใช�

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย�างสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเป�ดเผยข�อมูลสําคัญอย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

โดยผู�สอบบัญชีได�สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู�สอบบัญชีอย�างไม�มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบรษิทัทาํหน�าทีก่าํกับดแูล จดัให�มแีละดาํรงไว�ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน เพือ่ให�มคีวามมัน่ใจได�ว�า

มีการบันทึกข�อมูลทางบัญชี ถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว�ซึ่งทรัพย�สิน ตลอดจนป�องกันไม�ให�เกิดการทุจริตหรือ

การดําเนินการที่ผิดปกติอย�างมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได�แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด�วยกรรมการที่เป�นอิสระ

ทําหน�าท่ีกํากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได�แสดงไว�ในรายงานประจําป�นี้แล�ว

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว�าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัสามารถสร�างความเชือ่มัน่ได�ว�างบการเงนิ

ของบริษัททาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต�องในสาระสําคัญแล�ว

(นายวิศิษฎ� อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน�)

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร / กรรมการผู�จัดการ
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ใน�  2559 กลุ�มบริษัทมีรายได�จากการขายและให�บริการท้ังสิ้น 1,589.19 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจาก�  2558 ที่มีรายได� 1,352.88 ล�านบาท 

เกิดจากการรวมรายได�จากการให�บริการรับเหมาก�อสร�างของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (“ซี เอ แซด”) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัท

ร�วมเ� นบริษัทย�อยตั้งแต�วันที่ 7 เมษายน 2559 ในงบการเงินรวมสําหรับ�  2559

กลุ�มบริษทัรับรู�รายได�จากการให�บริการรับเหมาก�อสร�างใน�  2559 จาํนวน 645.15 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจาก�  2558 ทีม่รีายได� 259.13 ล�านบาท

คดิเ� นการเพ่ิมขึน้ร�อยละ 148.97 ทัง้นีห้ากพิจารณาสัดส�วนรายได�ของกลุ�มบริษทั รายได�จากการจัดหาและจดัจาํหน�ายก�าซ� โตรเลยีมเหลว และ

รายได�จากงานรับเหมาก�อสร�าง ถือเ� นรายได�หลักของกลุ�มบริษัท คิดเ� นสัดส�วนร�อยละ 54.12 และร�อยละ 40.60 ของรายได�รวมตามลําดับ 

1. รายได�

 รายได�จากการขายก�าซ LPG

 รายได�จากการขายก�าซ LPG ถือเ� นหนึ่งในรายได�หลักของกลุ�มบริษัท โดยเน�นการขายให�กับลูกค�าสถานีบริการ เ� นสัดส�วนมากกว�า

ร�อยละ 90 ของการจําหน�ายก�าซ LPG ทั้งหมด รายละเอียดการจําหน�ายก�าซ� โตรเลียมเหลวสําหรับ�  2558 และ�  2559 แสดงได�ดังนี้  

หน�วย : ตัน �  2559 �  2558

   ปริมาณจําหน�ายก�าซ LPG 48,202 48,775

ราคาขายต�อตัน 17,842 20,657

คําอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

กลุ�มบริษัทประกอบธุรกิจจําหน�ายก�าซ� โตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผ�านการบริหารจัดการของบริษัท และบริษัทย�อย โดย

สามารถจําแนกได�เ� น 5 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจําหน�ายก�าซ� โตรเลียมเหลว การขนส�งก�าซ� โตรเลียมเหลว การติดตั้งระบบก�าซ การให�

บริการรับเหมาก�อสร�าง และการให�บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งมีโครงสร�างรายได�ดังนี้
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 ราคาขายเฉล่ียต�อตันที่ลดลงเกิดจากการปรับราคาขายก�าซ LPG ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและการแข�งขันทางด�าน

ราคาของผู�ค�ามาตรา 7 นอกจากน้ีสถานการณ�ราคานํ้ามันที่ลดลงอย�างต�อเนื่องในช�วง 1-2 � ที่ผ�านมา ส�งผลให�ปริมาณการใช�ก�าซ LPG ในภาค

ขนส�งลดลง ดังจะเห็นได�จากปริมาณขายก�าซ LPG ที่ลดลงจาก� ก�อน  

 กลุ�มบริษทัคาดว�าปริมาณการใช� LPG ในภาคขนส�งจะยงัคงลดลง เนือ่งจากมทีางเลอืกในการใช�พลงังานในภาคขนส�งมากขึน้และกลไกตลาด

ของราคาพลังงานกระทบต�อความต�องการใช� LPG ในภาคขนส�ง

 รายได�บริการขนส�ง

 � จจุบันบริษัทฯ เน�นการให�บริการขนส�งภายในกลุ�มบริษัทเ� นหลัก โดยรายได�ค�าขนส�งใน�  2559 จํานวน 40.29 ล�านบาท ลดลงจาก

�  2558 ที่มีอยู� 51.02 ล�านบาท คิดเ� นร�อยละ 21.03 เนื่องจากปริมาณการขนส�งลดลงตามปริมาณขายก�าซของบริษัทแม�ในระหว�าง�    
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 สําหรับรายได�ค�าบริการขนส�งแก�บุคคลภายนอกซึ่งแสดงในงบการเงินรวม�  2559 จํานวน 14.68 ล�านบาท ลดลงจาก� ก�อนที่มีรายได�

จากการให�บริการแก�บุคคลภายนอกที่มีอยู� 21.03 ล�านบาท คิดเ� นร�อยละ 30.19 เนื่องจากให�บริการขนส�งแก�ลูกค�าไปต�างประเทศลดลง ทั้งนี้ 

กลุ�มบริษัทเริ่มให�บริการขนส�งแอมโมเนียตั้งแต�เดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งรับรู�รายได�จากการให�บริการ จํานวน 0.47 ล�านบาท และให�บริการขน

ส�งวัตถุดิบสําหรับการก�อสร�าง ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2559 ซึ่งรับรู�รายได�จากการให�บริการจํานวน 0.60 ล�านบาท ในงบการเงินรวมสําหรับ�  2559

 รายได�จากการรับเหมาก�อสร�าง

 รายได�จากธุรกิจรับเหมาก�อสร�าง เพิ่มขึ้นเนื่องจากซี เอ แซดเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมเ� นบริษัทย�อย ตั้งแต�วันที่ 7 

เมษายน 2559 ซึ่งมีผลให�กลุ�มบริษัทรับรู�รายได�จากการให�บริการรับเหมาก�อสร�างด�านนํ้ามันและแก�สจํานวน 458.78 ล�านบาท แสดงรวมอยู�ใน

รายได�จากการให�บริการ จากเดิมที่เคยรับรู�เพียงแค�ส�วนแบ�งกําไรจากบริษัทร�วม 

 นอกจากน้ีในระหว�าง�  2559 กลุ�มบริษัทยังรับรู�รายได�ตามข้ันความสําเร็จของงานจากการรับเหมาก�อสร�างที่อยู�อาศัย จํานวน 137.82 

ล�านบาท ประกอบกับรายได�ค�าบริการรับเหมาก�อสร�างคลงัก�าซ LPG จาํนวน 39.20 ล�านบาท ซึง่ลดลงจาก� ก�อนทีร่บัรู�รายได�งานรับเหมาก�อสร�าง

คลังก�าซ LPG จํานวน 248.15 ล�านบาท 

 ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุ�มบริษทัมงีานรับเหมาก�อสร�างด�านนํ้ามันและแก�สทีอ่ยู�ระหว�างก�อสร�างและยังไม�รบัรู�รายได� จาํนวน 

300.31 ล�านบาท และได�รับหนังสือเจตนาจ�างแล�วอีกจํานวน 351.10 ล�านบาท ประกอบกับงานรับเหมาก�อสร�างที่อยู�อาศัย ที่เหลืออีกประมาณ 

31.93 ล�านบาท ซึ่งคาดว�าจะรับรู�เ� นรายได�ภายในไตรมาส 1 �  2560 

 รายได�จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

 กลุ�มบริษัทมีรายได�จากการให�บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม เพิ่มข้ึนจาก 53.74 ล�านบาทใน� ก�อน 

เ� น 61.43 ล�านบาท คดิเ� นร�อยละ 14.31 เนือ่งจากปรมิาณงานทดสอบครบวาระถงัขนส�งก�าซธรรมชาต ิและคลงัเกบ็ก�าซ� โตรเลยีมเหลวเพิม่ขึน้ 

 รายได�อื่น

 รายได�อื่นของกลุ�มบริษัทสําหรับ�  2559 จํานวน 63.55 ล�านบาท ประกอบด�วยดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น กําไรจากการขาย

สินทรัพย�ที่เลิกใช�งานแล�ว กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร�วม (บริษัท เวลล�โคราช เอ็นเนอร�ยี จํากัด) จํานวน 25.42 ล�านบาท และกําไร

ที่ยังไม�เกิดขึ้นจากการปรับมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนในซี เอ แซด ส�วนที่มีอยู�เดิมก�อนการซ้ือธุรกิจเพิ่ม จํานวน 19.26 ล�านบาท
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2. ต�นทุนขายและต�นทุนบริการ

 การขายก�าซ LPG

 บริษัทฯ มีต�นทุนขายก�าซที่สําคัญคือ ต�นทุนแก�ส ต�นทุนค�าขนส�งเข�าคลัง และค�าผ�านคลัง โดยใน�  2559 การปรับราคาขายก�าซ 

LPG ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและการแข�งขันทางด�านราคา ทําให�บริษัทฯ อัตรากําไรข้ันต�นจากการขายก�าซ LPG ลดลง เ� น 

6.05 % จาก�  2558 ที่มีกําไรข้ันต�น 7.16% 

 การบริการขนส�ง

 ต�นทุนในการให�บริการขนส�ง ประกอบด�วย ค�าน้ํามันเชื้อเพลิง ค�าใช�จ�ายพนักงานขนส�ง ค�าซ�อมแซมบํารุงรักษา และค�าเสื่อมราคา

รถขนส�ง โดยต�นทุนเฉลี่ยใน�  2559 ไม�แตกต�างจาก� ก�อน อัตรากําไรข้ันต�นจากการให�บริการขนส�งสําหรับ�  2559 ลดลงเล็กน�อยเ� น 20.00% 

จาก� ก�อนที่มีอัตรากําไรข้ันต�น 20.79%

 การรับเหมาก�อสร�าง

 ต�นทนุในการให�บริการรับเหมาก�อสร�างน้ัน ต�นทนุหลกัจะประกอบด�วย ต�นทุนค�าวัสดงุานก�อสร�าง ต�นทุนค�าแรงงาน ทัง้ส�วนของพนักงาน

และค�าจ�างเหมา ต�นทุนค�าออกแบบ ค�าที่ปรึกษา ค�าเสื่อมราคาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ� สําหรับงานรับเหมาก�อสร�างแก�สและน้ํามัน ต�นทุน

ค�าวัสดุงานก�อสร�างและค�าแรงงานถือเ� นต�นทุนหลักคิดเ� นสัดส�วนร�อยละ 84 ของต�นทุนค�าบริการท้ังสิ้น 

 ทั้งนี้ สําหรับงานรับเหมาก�อสร�างท่ีอยู�อาศัย มีความเ� นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าจะมีต�นทุนค�าก�อสร�างโดยรวมสูงกว�ารายได�จากการให�

บริการ กลุ�มบริษัทจึงรับรู�ผลขาดทุนจํานวน 24.32 ล�านบาทเ� นต�นทุนค�าบริการสําหรับ�  2559 ในงบการเงินรวม ส�งผลให�อัตรากําไรข้ันต�น

โดยรวมของธุรกิจรับเหมาก�อสร�างลดลงจาก 27.33% ใน�  2558 เหลือ 5.01% ใน�  2559

 การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

 ต�นทุนในการให�บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด�วย ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน ค�าวัสดุสิ้น

เปลือง เ� นหลักโดยคิดเ� นสัดส�วนประมาณร�อยละ 77 ของต�นทุนในการให�บริการ ใน�  2559 กลุ�มบริษัทมีค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น

เพื่อรกัษาคุณภาพของบุคลากร ประกอบกับจํานวนบุคลากรเฉพาะทางเพิม่ขึน้ ทําให�มกีําไรขั้นต�นลดลงจากเดิม 44.63% ใน�  2558 เ� น 38.09% 

ใน�  2559

3. ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร

 ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารของกลุ�มบริษัท ประกอบด�วย ค�าขนส�งก�าซไปยังลูกค�า ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน และค�าเสื่อมราคา  

ตามงบการเงินรวมกลุ�มบริษัทมีค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารใน�  2559 เท�ากับ 120.08 ล�านบาท คิดเ� น 7.56% ของรายได�จากการขายและ

บริการ เพิ่มขึ้นจาก� ก�อนที่มีค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร 85.61 ล�านบาท คิดเ� นอัตราการเพ่ิมขึ้นร�อยละ 40.26 โดยค�าใช�จ�ายท่ีเพิ่มขึ้น

เกิดจากค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากการข้ึนเงินเดือนประจํา�  และมีบุคลากรในการทํางานเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการรวมค�าใช�จ�ายในการ

บริหารของซี เอ แซด หลังจากเปลี่ยนสถานะเ� นบริษัทย�อยเข�ามาในงบการเงินรวมจํานวน 34.90 ล�านบาท ซึ่งร�อยละ 61 เ� นค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับ

พนักงาน ทั้งนี้กลุ�มบริษัทมีค�าใช�จ�ายในการขนส�งไปลูกค�าลดลงตามปริมาณการขายก�าซ LPG ที่ลดลง

4. ส�วนแบ�งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร�วม

 กลุ�มบริษัทมีส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท เวลล�โคราช เอ็นเนอร�ยี จํากัด จํานวน 21.15 ล�านบาท ก�อนจําหน�ายเงินลงทุน

ดังกล�าวออกไปในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และมีส�วนแบ�งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 0.47 ล�านบาท 

ก�อนการซ้ือหุ�นเพิ่มทุนเพิ่มจากการถือหุ�น 47.72% เ� น 51.30% ในวันที่ 7 เมษายน 2559
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5. ความสามารถในการทํากําไร

 กลุ�มบริษัทมีกําไรข้ันต�นสําหรับ�  2559 ตามงบการเงินรวมเท�ากับ 115.28 ล�านบาท คิดเ� น 7.25% ต�อยอดขายลดลงจาก�  2558 

ที่มีกําไรข้ันต�นรวม 156.57 ล�านบาท คิดเ� น 11.57% ต�อยอดขาย คิดเ� นการลดลงร�อยละ 26.37 เนื่องจากการรับรู�ผลขาดทุนงานรับเหมา

ก�อสร�างที่อยู�อาศัยใน�  2559 

  สําหรับกําไรสุทธิของกลุ�มบริษัทใน�  2559 จํานวน 16.50 ล�านบาท ลดลงจาก�  2558 ที่มีกําไรสุทธิ 65.38 ล�านบาท คิดเ� นการ

ลดลงร�อยละ 74.78 เนื่องจากการรับรู�ผลขาดทุนงานรับเหมาก�อสร�างที่อยู�อาศัย และส�วนแบ�งขาดทุนจากบริษัทร�วม

ฐานะทางการเงิน

หน�วย : ล�านบาท 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย�

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 286.51 90.10 196.41

เงินลงทุนชั่วคราว 69.97 - 69.97

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 310.19 128.87 181.32

เงินให�กู�ยืมแก�กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน - 84.45 (84.45)

สินค�าคงเหลือ 31.62 43.04 11.42

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน 67.36 40.45 26.91

เงินลงทุนในบริษัทร�วม - 167.24 (167.24)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 519.55 203.14 316.41

ค�าความนิยม 19.38 - 19.38

สินทรัพย�อื่น 54.38 13.09 41.29

รวมสินทรัพย� 1,358.96 770.38 588.58

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น 162.74 84.68 78.06

เงินกู�ยืมจากสถาบันการเงิน 290.48 248.27 42.21

หนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเงิน 5.63 3.89 1.74

หนี้สินอื่น 42.48 18.36 24.02

ส�วนของผู�ถือหุ�น 857.63 415.18 442.45

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น 1,358.96 770.38 588.58
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 สินทรัพย�รวม

 ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ�มบริษัทมีสินทรัพย�รวม 1,358.96 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้น�  2558 จํานวน 588.58 ล�านบาท คิดเ� น

 ร�อยละ 76.40 เนื่องจาก

  - เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก� ก�อน เนื่องจากบริษัท

    มีกระแสเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในเดือนมกราคม 2559 จึงจดัสรรบางส�วนเพื่อลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น และใช�เพื่อค้ํา

    ประกันหนังสือค้ําประกันงานก�อสร�างให�แก�บริษัทย�อย 

  - ลกุหนีก้ารค�าและลกูหนีอ้ืน่ เพิม่ขึน้จาก 128.87 ล�านบาท เ� น 310.19 ล�านบาท เนือ่งจากรวมยอดลกูหนีก้ารค�า รายได�ค�างรบั

    และภาษีเงินได�ถูกหัก ณ ที่จ�ายของซี เอ แซด ในงบการเงินรวมจํานวน 204.86 ล�านบาท ประกอบกับลูกหนี้การค�าจากธุรกิจ

    ขายแก�ส บรกิารขนส�ง และบรกิารทดสอบระบบความปลอดภยัเพิม่ขึน้จาก� ก�อนจาํนวน 24.67 ล�านบาท เนือ่งจากสภาพคล�อง

    ของลูกหน้ีบางรายส�งผลต�อการรับชําระเงินของกลุ�มบริษทั ทัง้น้ีมกีารต้ังค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญให�เ� นไปตามนโยบายของกลุ�ม

    บริษัทแล�ว 

  - เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน และเงินลงทุนในบริษัทร�วม ลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร�วม (บริษัท 

    เวลล�โคราช เอน็เนอร�ย ีจาํกัด) ในวันที ่30 มถินุายน 2559 และได�รบัชําระเงินให�กู�ยมืระยะส้ันดงักล�าวเต็มจาํนวนแล�ว ประกอบกับ

    การลงทุนเพิ่มใน ซี เอ แซด ในเดือนเมษายน 2559 ส�งผลให�บริษัทร�วมดังกล�าวเปลี่ยนสถานะเ� นบริษัทย�อย

  - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�เพิ่มขึ้นจาก 203.14 ล�านบาทเ� น 519.55 ล�านบาท เนื่องจากในระหว�าง�  2559 มีการซ้ือที่ดิน 

    อาคาร และอปุกรณ�ของซ ีเอ แซด เพือ่ใช�ในการประกอบกจิการ ซือ้รถบรรทกุแอมโนเนยีสาํหรบังานให�บรกิารขนส�ง ประกอบกบั

    การซ้ือเครื่องมือและอุปกรณ�ที่ใช�ในงานทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

  - ค�าความนยิม เพิม่ขึน้จากการประเมนิมลูค�ายุตธิรรมของสนิทรพัย�สทุธทิีส่ามารถระบไุด� และสนิทรพัย�ทีไ่ม�มตีวัตน จากการซือ้

    ธุรกิจ (ซี เอ แซด) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ กลุ�มบริษัทจึงต�องรับรู�ค�าความนิยม จํานวน 19.38 

    ล�านบาท

 หนี้สินรวม

 ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ�มบริษัทมีหนี้สินรวม 501.33 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจาก�  2558 ที่มีหนี้สินรวม 355.19 ล�านบาท คิดเ� นร�อยละ 

 41.14 เนื่องจาก

  - เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จาก 84.68 ล�านบาท เ� น 162.74 ล�านบาท เนื่องจากรวมยอดเจ�าหนี้การค�า รายได�รับ

    ล�วงหน�า และค�าใช�จ�ายค�างจ�ายของซี เอ แซด ในงบการเงินรวมจํานวน 106.22 ล�านบาท ทั้งนี้เจ�าหนี้การค�า TG ลดลง 

    22.20 ล�านบาทเนื่องจากปริมาณซื้อแก�สลดลงจากช�วงเดียวกันของ�  

  - กลุ�มบริษัทจ�ายชําระคืนเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 214.17 ล�านบาท ซึ่งกู�มาเพื่อลงทุนในบริษัทร�วม โดยใช�

    กระแสเงินสดจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค�ที่ได�รับอนุมัติจากผู�ถือหุ�น ทั้งนี้ในระหว�าง�  2559 กลุ�มบริษัทมีความต�องการ

    ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ�เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทั้งงานก�อสร�าง การขนส�ง และการทดสอบระบบความ

    ปลอดภัย จึงจัดหาเงนิทุนโดยกู�ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  - หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นจาก 18.36 ล�านบาท  เ� น 42.48 ล�านบาท เนื่องจากเงิน� นผลค�างจ�ายส�วนที่ลงทุนเพิ่มในซี เอ แซด จํานวน  

    6.63 ล�านบาท และเงินประกันผลงานการก�อสร�างที่หักไว�กับผู�รับเหมา

 ส�วนของผู�ถือหุ�น

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 กลุ�มบรษิทัมสี�วนของผู�ถอืหุ�นรวม 857.63 ล�านบาทโดยเ� นส�วนของบริษทัใหญ� จาํนวน 804.19 ล�านบาท เพิม่ขึน้

จากสิ้น�  2558 จํานวน 415.18 ล�านบาท คิดเ� นร�อยละ 106.57 เนื่องจากการเพ่ิมทุนในเดือนมกราคม 2559 ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิม จํานวน 400 

ล�านหุ�น ด�วยอัตรา 1:1 ในราคาหุ�นละ 1 บาท (มูลค�าที่ตราไว� 0.5 บาท) ส�งผลให�ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล�ว และส�วนเกินมูลค�าหุ�นเพิ่มขึ้น

จากเดิม จํานวน 398.88 ล�านบาท 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู�ถือหุ�นและคณะกรรมการของบริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงินรวมของบริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย�อย (กลุ�มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ�มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ

 ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ� สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูก

 ต�องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ�มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข�างต�นนี้ ซึ่งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน

 รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส�วนของเจ�าของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส�วนของเจ�าของเฉพาะกิจการ และงบกระแส

 เงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบั� สิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น 

ข�าพเจ�าได�ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผดิชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในส�วนของความรับผดิชอบของผู�สอบ

 บัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเ� นอิสระจากกลุ�มกิจการและ

 บรษิทัตามข�อกาํหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบวชิาชพีบญัชใีนส�วนทีเ่กีย่วข�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

 ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ� และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเ� นไปตาม

ข�อกําหนดเหล�าน้ี ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช�เ� นเกณฑ�ในการแสดงความเห็น

 ของข�าพเจ�า

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต�างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู�ประกอบวิชาชีพของข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเงิน

 รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด� จจุบัน ข�าพเจ�าได�นําเร่ืองเหล�าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

 งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ทั้งน้ี ข�าพเจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสําหรับเร่ือง

 เหล�าน้ี 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

1) การซื้อธุรกิจ

อ�างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 11 

เงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 กลุ�มบริษัทซื้อหุ�นเพิ่มเติม

จากบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (ซี เอ แซด) ซึ่ง

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก�อสร�าง สิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให�

จากการซ้ือมีมูลค�า 69.53 ล�านบาท ประกอบด�วยเงินสดจํานวน 

4 ล�านบาท เงิน� นผลที่จ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมจํานวน 6.63 ล�านบาท 

และมูลค�ายุติธรรมของส�วนได�เสียใน ซี เอ แซด ซึ่งถืออยู�ก�อนวันรวม

ธุรกิจจํานวน 58.90 ล�านบาท การซ้ือหุ�นดังกล�าวทําให�สัดส�วนการถือ

หุ�นเปลี่ยนแปลงจากร�อยละ 47.72 เ� นร�อยละ 51.30 ซึ่งทําให�กลุ�ม

กจิการมีอาํนาจการควบคุมในซี เอ แซด (Step acquisition) ผู�บริหาร

ประเมินการซื้อธุรกิจจาก ซี เอ แซต ว�าเข�าเงื่อนไขของการรวมธุรกิจ

ภายใต�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

ผู�บริหารประเมินมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิที่สามารถระบุได�

สุทธิ เท�ากับ 97.76 ล�านบาท โดยส�วนใหญ�ประกอบด�วย ลูกหนี้การ

ค�าและลูกหนี้อื่นจํานวน 52.77 ล�านบาท รายได�ที่ยังไม�ได�รับชําระ 

จํานวน 139.95 ล�านบาท เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น จํานวน 87.82 

ล�านบาท และเงนิกู�ยมื 66 ล�านบาท และกลุ�มกิจการรับรู�ค�าความนิยม

จํานวน 19.38 ล�านบาท ในงบการเงินรวม การประเมินมูลค�าของ

สินทรัพย�ที่ระบุได�และสินทรัพย�ที่ไม�มีตัวตนใช�วิธีการ� นส�วนราคาซ้ือ 

และการประเมนิมลูค�าของสนิทรพัย�ดงักล�าวเ� นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

ข�าพเจ�าให�ความสําคัญเรื่องการวัดมูลค�าของสินทรัพย�สุทธิที่ระบุได�

และสนิทรัพย�ทีไ่ม�มตีวัตน เช�น สญัญาสําคัญ ทีเ่กดิจากการรวมธุรกิจ 

รวมถึง ค�าความนิยมท่ีเกดิจากการรวมธุรกิจ เนือ่งจากมูลค�ายุตธิรรม

ของสินทรัพย�ที่ระบุได�และสินทรัพย�ที่ไม�มีตัวตน ณ วันซื้อธุรกิจ เ� น

เรื่องท่ีเกี่ยวกับการใช�ดุลยพินิจที่สําคัญที่สําคัญของผู�บริหารในการ

กําหนดข�อสมมติฐานที่ใช�ในการประมาณมูลค�ายุติธรรมที่เกี่ยวข�อง 

เช�น รายได� อัตรากําไร และอัตราคิดลดที่ใช�ในการคํานวณ เ� นต�น

ข�าพเจ�าประเมนิการใช�ดลุยพนิจิของผู�บรหิารเกีย่วกบัการซือ้ธุรกิจจาก 

ซี เอ แซดว�าการประเมินมูลค�ายุติธรรมมีความเหมาะสมและเ� นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม�

ข�าพเจ�าประเมินความเหมาะสมของการรับรู�มูลค�าสินทรัพย�ที่ระบุได�

และหนี้สินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ โดยการอ�านและวิเคราะห�

เนื้อหาในบันทึกข�อตกลง การสอบถามเหตุผลในการซื้อธุรกิจของผู�

บริหาร นอกจากน้ีข�าพเจ�าทดสอบวิธีการท่ีผู�บริหารประเมินมูลค�า

ยตุธิรรมของสนิทรพัย�สามารถท่ีระบไุด�สุทธิ เช�น การประมาณการต้ังค�า

เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณารายงานวิเคราะห�อายุลูกหน้ี และ

ข�าพเจ�าสอบถามเพิ่มเติมกับผู�บริหารว�ามีสินทรัพย�และหนี้สินที่ระบุ

ได�อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได�ระบุในบันทึกข�อตกลง 

นอกจากน้ีข�าพเจ�าประเมินความสมเหตุสมผลของข�อสมมติฐาน

สําคัญที่ใช�ในการประมาณมูลค�ายุติธรรมของสัญญาสําคัญของ 

ซี เอ แซด รวมถึงประเมินวิธีการที่ผู�บริหารใช�ในการคํานวมูลค�า

ยุติธรรมของสัญญาสําคัญ เช�น รายได� อัตรากําไร อัตราคิดลด

ที่ใช�ในการคํานวณ ว�ามีความสอดคล�องกับสัญญาและข�อมูล

ในอดีตและอุตสาหกรรม รวมถึงทําการประเมินวิธีการท่ีใช�ในการ

ประเมินมูลค�ายุติธรรมท่ีผู�บริหารใช�เ� นวิธีการท่ีปฏิบัติกันเ� นการ

ทั่วไปในอุตสาหกรรมท่ีเปรียบเทียบได�หรือไม�

นอกจากนี้ข�าพเจ�าปรึกษาผู�เชี่ยวชาญท่ีอยู�ในสํานักงานเดียวกันกับ

ข�าพเจ�าสําหรับความเหมาะสมของวิธีการประเมินและข�อสมมติฐาน

ที่ใช�โดยผู�บริหาร

ข�าพเจ�าทดสอบการคํานวณค�าความนิยมที่เกิดจาการซื้อธุรกิจจาก 

ซี เอ แซด ซึ่งเกิดจากผลแตกต�างระหว�างสิ่งตอบแทนทั้งหมดและ

มูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ที่สามารถระบุได�สุทธิ ค�าความนิยม

จํานวน 19.38 ล�านบาทเกิดขึ้นจากการท่ีผู�บริหารได�มาซ่ึงแรงงานท่ี

มทีกัษะและประสบการณ� ซึง่จะทาํให�เกดิการประหยดัต�นทนุและช�วย

สามารถขยายธุรกิจได�

จากการปฏิบัติงานข�างต�นข�าพเจ�าพบว�าข�อสมมติฐานที่ผู�บริหารใช�ใน

การประเมินมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิที่ระบุได�และสินทรัพย�ที่

ไม�มีตัวตนมีความสมเหตุสมผล และเ� นไปตามวิธีการบัญชีในเร่ือง 

การรวมธุรกิจ การรวมธุรกิจ 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

2) การรับรู�รายได�สัญญาก�อสร�าง 

อ�างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 4.1 

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและข�อสมมติฐาน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข�อ 2.21 การรับรู�รายได� และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข�อ 9 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

กลุ�มบริษัทรับรู�รายได�จากการรับเหมาก�อสร�างที่เกิดจากการรับงาน

ก�อสร�างอสังหาริมทรัพย� รวมถึงการจัดหาวัสดุและก�อสร�างระบบนํ้ามัน

และแก�สตามอัตราส�วนของงานก�อสร�างที่ทําเสร็จ อัตราส�วนของงาน

ก�อสร�างทีท่าํเสรจ็คาํนวณโดยการเปรยีบเทยีบต�นทนุงานก�อสร�างทีเ่กดิ

ขึน้แล�วจนถงึวันสิน้งวดกบัต�นทนุงานก�อสร�างทัง้หมดทีค่าดว�าจะใช�ใน

การก�อสร�างตามสัญญา 

มลูค�าต�นทนุงานก�อสร�างท้ังหมดกาํหนดจากการประมาณการต�นทนุที่

จะเกดิขึน้ตามทีร่ะบุในรายงานวตัถุดบิ แรงงานและค�าใช�จ�ายโดยตรง

กับงานก�อสร�าง ซึ่งยังต�องใช�ดุลยพินิจของผู�บริหารในการประมาณ

ต�นทุนงานก�อสร�างที่คาดว�าจะเกิดขึ้นจนกระท่ังโครงการแล�วเสร็จใน

แต�ละโครงการ

ข�าพเจ�าให�ความสําคัญในเรื่องการประมาณการต�นทุนก�อสร�าง

ทั้งหมดและความเหมาะสมในการประเมินอัตราส�วนงานก�อสร�าง

ที่ทําแล�วเสร็จโดยผู�บริหาร เนื่องจากข�อมูลดังกล�าวมีสาระสําคัญ

จํานวนรายได�จากธุรกิจบริการรับเหมาก�อสร�างมีสาระสําคัญคิดเ� น

ร�อยละ 40.6 ของรายได�ทั้งหมดในงบการเงินรวมนอกจากน้ี เรื่อง

ดงักล�าวเ� นเรือ่งทีผู่�บรหิารมีส�วนสาํคญัในการใช�ดลุยพนิจิและตดัสนิ

ใจเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการต�นทุน การและประมาณขั้นความ

สําเร็จของแต�ละโครงการ และการพิจารณาการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว�าจะเกิดขึ้นในอนาคตของแต�ละโครงการ

ข�าพเจ�าทําความเข�าใจและประเมินกระบวนการจัดทํางบประมาณ

ต�นทุนก�อสร�างท้ังหมดของแต�ละโครงการและวิธีที่ผู�บริหารใช�ในการ

จัดทําประมาณการต�นทุนก�อสร�างซึ่งเ� นส�วนสําคัญในการประมาณ

อัตราส�วนงานก�อสร�างที่ทําเสร็จ

ข�าพเจ�าประเมินความเหมาะสมของอัตราส�วนงานก�อสร�างท่ีทําเสร็จ 

รวมถึงประเมินความเหมาะสมและถูกต�องของข�อมูลที่ใช�ในการ

คํานวณต�นทุนก�อสร�างและต�นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว�าง�  ตลอดจน

ทดสอบการคํานวณรายได�

ข�าพเจ�าทดสอบต�นทุนจริงที่เกิดขึ้นโดยวิธีดังต�อไปนี้

การตรวจต�นทุนจริงท่ีเกิดขึ้นในระหว�าง� กับใบแจ�งหนี้หรือใบเสร็จ

รับเงิน

การกระทบยอดต�นทุนจริงที่เกิดขึ้นกับรายละเอียดสินค�าท่ีนํามาใช�

ในการก�อสร�างที่สามารถรับรู�เ� นต�นทุนจริงที่เกิดขึ้น 

การทดสอบความครบถ�วนของต�นทุนจริงท่ีเกิดขึ้นโดยการทดสอบ

การตรวจตัดยอดค�าใช�จ�ายท่ีเกี่ยวข�องกับการก�อสร�าง 

สําหรับประมาณการต�นทุน ข�าพเจ�าสอบถามวิศวกรโครงการ

และตรวจประมาณการต�นทุนการก�อสร�างกับเอกสารประกอบ

รายการ เช�นสัญญาต�างๆ ที่ เกี่ยวข�องกับต�นทุนการก�อสร�าง 

ใบเสนอซื้อ และรายละเอียดประมาณการต�นทุน 

นอกจากนี้ข�าพเจ�าสอบถามผู�บริหารและตรวจสัญญาก�อสร�าง

ทีอ่าจมีผลขาดทนุเกดิขึน้ในอนาคตเพ่ือพจิารณาว�ามีการต้ังสาํรองหน้ี

สินมีความเพียงพอหรือไม� ซึ่งข�าพเจ�าไม�พบประเด็นในเรื่องดังกล�าว

สําหรับธุรกิจงานก�อสร�างท่ีบริษัทย�อย ที่ตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชี

ของบริษัทย�อย ข�าพเจ�าได�สอบทานและประเมินความเหมาะสมของ

งานท่ีทําโดยผู�สอบบัญชีนั้น โดยยึดกระบวนการตรวจสอบดังที่กล�าว

ในข�างต�น

จากการปฏิบัติงานข�างต�นและการประเมินงานของผู�สอบบัญชี

ของบริษัทย�อย ข�าพเจ�าพบว�าข�อสมมติฐานหลักท่ีผู�บริหารใช�

มีเหตุผลรองรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมและสถานการณ�
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ข�อมูลอื่น 

กรรมการเ� นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ข�อมูลอื่นประกอบด�วย ข�อมูลซึ่งรวมอยู�ในรายงานประจํา�  แต�ไม�รวมถึงงบการเงินรวมและ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู�สอบบัญชีที่อยู�ในรายงานน้ัน ข�าพเจ�าคาดว�าข�าพเจ�าจะได�รับรายงานประจํา� ภายหลังวันที่

 ในรายงานของผู�สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม�ครอบคลุมถึงข�อมลูอ่ืน และข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเช่ือมัน่ต�อข�อมลูอืน่

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ�านและพิจารณาว�า

 ข�อมลูอืน่มคีวามขดัแย�งทีม่สีาระสาํคญักับงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรู�ทีไ่ด�รบัจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า 

 หรือปรากฏว�าข�อมูลอื่นมีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเ� นสาระสําคัญหรือไม� 

เมือ่ข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจํา�  หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมลูทีข่ดัต�อข�อเท็จจรงิอนัเ� นสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องสือ่สารเร่ือง

 ดังกล�าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรับผิดชอบของกรรมการต�องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล�าน้ี โดยถูกต�องตามที่ควร

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว�าจําเ� น เพื่อให�สามารถจัดทํา

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเ� นสาระสําคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริต

 หรือข�อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ�มกิจการและบริษัท

 ในการดําเนินงานต�อเนื่อง เ� ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต�อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับ

 การดําเนินงานต�อเนื่อง เว�นแต�กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ�มกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม�สามารถดําเนินงาน

 ต�อเนื่องต�อไปได� 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าท่ีช�วยกรรมการในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ�มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพื่อให�ได�ความเชื่อม่ันอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

 ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเ� นสาระสําคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

 ผู�สอบบัญชีซึง่รวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเช่ือมัน่อย�างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสงู แต�ไม�ได�เ� นการรับประกันว�า

 การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเ� นสาระสําคัญที่มีอยู�ได�เสมอไป 

 ข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และถือว�ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ�อย�างสมเหตุสมผลได�ว�ารายการ

 ทีข่ดัต�อข�อเทจ็จริงแต�ละรายการ หรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต�อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู�ใช�งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

 กิจการเหล�าน้ี 

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพินิจเยี่ยงผู�ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง

 ผู�ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง
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   • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
    เฉพาะกจิการ ไม�ว�าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข�อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต�อความเสีย่ง

    เหล�าน้ัน และได�หลกัฐานการสอบบัญชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพ่ือเ� นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเส่ียงท่ีไม�พบ

    ข�อมลูทีข่ดัต�อข�อเทจ็จรงิอนัเ� นสาระสําคญัซึ่งเ� นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว�าความเสีย่งทีเ่กดิจากข�อผดิพลาด เนือ่งจากการ

    ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรง

    ตามข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

   • ทาํความเข�าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข�องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ� 
    แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ�มกิจการและบริษัท

    ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเ� ดเผย

    ข�อมูลที่เกี่ยวข�องซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ 
   • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต�อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน

    การสอบบญัชทีีไ่ด�รบั สรปุว�ามีความไม�แน�นอนทีม่สีาระสาํคญัท่ีเกีย่วกับเหตกุารณ�หรอืสถานการณ�ทีอ่าจเ� นเหตใุห�เกดิข�อสงสยั

    อย�างมนียัสําคัญต�อความสามารถของกลุ�มกิจการและบริษทัในการดาํเนนิงานต�อเนือ่งหรือไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรปุว�ามคีวามไม�

    แน�นอนที่มีสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าถึงการเ� ดเผยที่เกี่ยวข�องในงบการเงินรวม

    และงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถ�าการเ� ดเผยดงักล�าวไม�เพยีงพอ ความเหน็ของข�าพเจ�าจะเปลีย่นแปลงไป ข�อสรปุของข�าพเจ�า

    ขึน้อยู�กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด�รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผู�สอบบญัชขีองข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตกุารณ�หรอืสถานการณ�

    ในอนาคตอาจเ� นเหตุให�กลุ�มกิจการและบริษัทต�องหยุดการดําเนินงานต�อเนื่อง

   • ประเมินการนําเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเ� ดเผยว�า
    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ�ในรูปแบบที่ทําให�มีการนําเสนอข�อมูลโดยถูกต�องตาม

    ที่ควร 

   • ได�รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย�างเพียงพอเกี่ยวกับข�อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ�มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
    ภายในกลุ�มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต�องบการเงินรวม ข�าพเจ�ารับผิดชอบต�อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ

    การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ�มกิจการ ข�าพเจ�าเ� นผู�รับผิดชอบแต�เพียงผู�เดียวต�อความเห็นของข�าพเจ�า 
ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได�วางแผนไว� ซึ่งรวมถึงประเด็น

 ท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบและข�อบกพร�องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ�าหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของ

 ข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�ให�คํารับรองแก�คณะกรรมการตรวจสอบว�า ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข�องกับความเ� นอิสระและ

 ได�สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ�ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข�าพเจ�าเชื่อว�ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ

 พิจารณาว�ากระทบต�อความเ� นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการท่ีข�าพเจ�าใช�เพื่อป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเ� นอิสระ

จากเร่ืองที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�พิจารณาเร่ืองต�างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

 งบการเงินเฉพาะกิจการในงวด� จจุบนัและกาํหนดเ� นเรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธบิายเร่ืองเหล�าน้ีในรายงานของผู�สอบบญัชี 

 เว�นแต�กฎหมายหรือข�อบังคับไม�ให�เ� ดเผยต�อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล�าว หรือในสถานการณ�ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข�าพเจ�าพิจารณาว�า

 ไม�ควรสือ่สารเร่ืองดงักล�าวในรายงานของข�าพเจ�าเพราะการกระทําดงักล�าวสามารถคาดการณ�ได�อย�างสมเหตผุลว�าจะมีผลกระทบในทาง

 ลบมากกว�าผลประโยชน�ต�อส�วนได�เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล�าว 

บริษัท ไพร�ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จํากัด

ไพบูล ตันกูล

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560
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บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย�

สินทรัพย�หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 7 286,508,790 90,100,398 130,222,750 64,632,341

เงินลงทุนระยะสั้น 8 69,965,203 232,108 69,675,328 -

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 9 310,189,929 128,873,842 63,298,439 47,569,593

เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บริษัทที่เกี่ยวข�อง

กัน
28 - 84,448,425 107,320,000 123,418,325

สินค�าคงเหลือ 10 31,623,953 43,038,816 24,780,207 29,007,820

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 12,435,104 649,937 52,470 160,718

รวมสินทรัพย�หมุนเวียน 710,722,979 347,343,526 395,349,194 264,788,797

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ

ค้ําประกัน 7 67,355,200 40,455,019 63,355,200 36,455,019

เงินลงทุนในบริษัทย�อย 11 - - 233,206,114 240,359,470

เงินลงทุนในบริษัทร�วม 11 - 167,244,543 - -

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 12 4,516,644 4,862,259 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 13 519,552,453 203,144,239 91,434,372 95,223,226

ค�าความนิยม 19,383,641 - - -

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 14 7,160,430 718,446 69,433 182,412

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 16 4,144,757 6,004,778 1,366,913 -

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น 26,122,597 604,947 465,251 425,974

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเวียน 648,235,722 423,034,231 389,897,283 372,646,101

รวมสินทรัพย� 1,358,958,701 770,377,757 785,246,477 637,434,898

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ�การเ� นส�วนหนึ่ของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส�วนของเจ�าของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 15 - 61,500 - -

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น  17 162,744,923 84,684,915 41,123,615 65,572,029

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 - 214,167,306 - 214,167,306

ส�วนของเงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคารท่ี

ถึงกําหนด

 ชําระภายในหน่ึง� 15 45,020,000 6,000,000 3,500,000 6,000,000

ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�า

ทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

 ภายในหน่ึง� 15 1,834,059 788,015 831,082 788,015

ภาษีเงินได�นิติบุคคลค�างจ�าย - 9,882,849 - 2,039,669

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16,761,744 756,139 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 226,360,726 316,340,724 45,454,697 288,567,019

หนี้สินไม�หมุนเวียน

เงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร 15 245,460,000 28,100,000 - 3,500,000

หนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเงิน 15 3,792,156 3,113,092 2,282,010 3,113,092

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 18 2,723,538 1,671,066 1,044,602 865,660

หนี้สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 16 - 1,008,321 - 250,843

หนี้สินไม�หมุนเวียนอื่น 22,995,547 4,962,174 324,811 324,811

รวมหนี้สินไม�หมุนเวียน 274,971,241 38,854,653 3,651,423 8,054,406

รวมหนี้สิน 501,331,967 355,195,377 49,106,120 296,621,425

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเ� นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส�วนของเจ�าของ (ต�อ)

ส�วนของเจ�าของ

ทุนเรือนหุ�น 19

ทุนจดทะเบียน 

หุ�นสามญัจาํนวน 1,200,000,000 หุ�น 

  มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.5 บาท

  (พ.ศ. 2558 : หุ�นสามัญจํานวน  

  1,200,000,000 หุ�น

  หุ�นละ 0.5 บาท) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

ทุนที่ออกและชําระแล�ว

หุ�นสามัญจํานวน 800,000,000 หุ�น 

   ชาํระเต็มมลูค�าแล�วหุ�นละ 0.5 บาท

  (พ.ศ. 2558 : หุ�นสามัญจํานวน

  400,000,000 หุ�น

  มูลค�าแล�ว

  หุ�นละ 0.5 บาท) 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000

ส�วนเกินมูลค�าหุ�น 19 305,527,766 106,643,230 305,527,766 106,643,230

ส�วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต�

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

กําไรสะสม

จัดสรรแล�ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 5,450,000 4,320,000 5,450,000 4,320,000

ยังไม�ได�จัดสรร 72,571,964 83,582,860 25,162,591 29,850,243

รวมส�วนของผู�เ� นเจ�าของของบริษัทใหญ� 804,186,020 415,182,380 736,140,357 340,813,473

ส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม 53,440,714 - - -

รวมส�วนของเจ�าของ 857,626,734 415,182,380 736,140,357 340,813,473

รวมหนี้สินและส�วนของเจ�าของ 1,358,958,701 770,377,757 785,246,477 637,434,898

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเ� นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได�

รายได�จากการขาย 867,927,806 1,019,000,554 860,008,859 1,007,566,006

รายได�จากการบริการ 721,262,020 333,876,438 - -

รวมรายได� 1,589,189,826 1,352,876,992 860,008,859 1,007,566,006

ต�นทุน

ต�นทุนขาย (810,356,254) (960,111,561) (807,223,864) (935,556,178)

ต�นทุนบริการ (663,548,697) (236,194,061) - -

รวมต�นทุน (1,473,904,951) (1,196,305,622) (807,223,864) (935,556,178)

กําไรขั้นต�น 115,284,875 156,571,370 52,784,995 72,009,828

รายได�อื่น 24 63,548,355 11,802,747 46,168,918 32,584,299

กําไรก�อนค�าใช�จ�าย 178,833,230 168,374,117 98,953,913 104,594,127

ค�าใช�จ�ายในการขาย (19,859,208) (24,195,540) (23,982,688) (28,717,094)

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร (100,220,366) (61,412,368) (49,557,483) (39,159,629)

ต�นทุนทางการเงิน (9,859,553) (3,147,894) (2,497,305) (2,313,201)

ส�วนแบ�งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร�วม 11 (20,675,208) 1,234,543 - -

กําไรก�อนภาษีเงินได� 28,218,895 80,852,858 22,916,437 34,404,203

ภาษีเงินได� 26 (7,850,686) (15,471,044) (318,089) (5,788,115)

กําไรสุทธิสําหรับ� 20,368,209 65,381,814 22,598,348 28,616,088

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม�จัดประเภทใหม�ไปยังกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

   การวัดมูลค�าใหม�ของภาระผูกพัน

ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ 22 (429,206) (562,498) - (340,024)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ�  - สุทธิจากภาษี 19,939,003 64,819,316 22,598,348 28,276,064

การแบ�ง� นกําไร

ส�วนที่เ� นของบริษัทใหญ� 16,495,287 65,381,814 22,598,348 28,616,088

ส�วนที่เ� นของส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม 3,872,922 - - -

20,368,209 65,381,814 22,598,348 28,616,088

การแบ�ง� นกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส�วนที่เ� นของบริษัทใหญ� 16,275,104 64,819,316 22,598,348 28,276,064

ส�วนที่เ� นของส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม 3,663,899 - - -

19,939,003 64,819,316 22,598,348 28,276,064

กําไรต�อหุ�น 27

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.021 0.163 0.029 0.072

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเ� นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้      
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บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก�อนภาษีเงินได� 28,218,895 80,852,858 22,916,437 34,404,203

รายการปรับปรุงกําไรสุทธิ

ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย
12, 13, 

14
31,142,491 16,182,327 5,647,600 6,417,892

กลับรายการค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (121,477) (343,873) (7,841) (288,278)

ค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุนในบริษัทย�อย - - 7,153,356 -

ค�าเผื่อการลดมูลค�าของสินค�าคงเหลือ -

ค�าเผื่อสินค�าล�าสมัยและเคลื่อนไหวช�า 10 (6,634,552) 17,768,068 - -

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน�ายและ

ตัดจําหน�ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� (4,710,246) (27,467) 947 2,868

ส�วนแบ�ง(กําไร)ขาดทุนจากบริษัทร�วม 11 20,675,208 (1,234,543) - -

กําไรจากการจําหน�ายเงินลงทุนในบริษัทร�วม 24 (25,421,961) - - -

กําไรจากการต�อรองราคาซ้ือ 11 (175,801) - - -

กําไรจากการวัดมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุน 24 (19,264,043) - - -

ผลขาดทุนจากการตีราคาใหม�ของหลักทรัพย� 8 40,735 - 40,735 -

ดอกเบี้ยรับ 24 (9,802,792) (4,689,391) (12,809,047) (5,242,101)

ต�นทุนทางการเงิน 9,859,553 3,147,894 2,497,305 2,313,201

23,806,010 111,655,873 25,439,492 37,607,785

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงาน

- ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 66,098,081 (45,866,448) (14,842,484) 7,084,905

- สินค�าคงเหลือ 20,375,453 811,754 4,227,613 1,074,090

- สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน (4,816,958) (481,680) 108,248 (16,995)

- สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น 4,973,328 (74,500) (1,406,190) -

- เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น (60,835,134) (72,887,047) (24,460,447) (44,836,630)

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,469,725 (67,968) - -

- ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 794,413 142,316 - 45,951

- หนี้สินไม�หมุนเวียนอื่น 3,163,649 4,140,608 1,545,855 -

เงินสดได�มา(ใช�ไป)จากการดําเนินงาน 64,028,567 (2,627,092) (9,387,913) 959,106

- ดอกเบี้ยจ�าย (9,859,553) (3,147,894) (2,497,305) (2,313,201)

- ภาษีเงินได�จ�าย (38,992,399) (12,261,610) (3,975,514) (4,274,545)

เงินสดสุทธิได�มาจาก(ใช�ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 15,176,615 (18,036,596) (15,860,732) (5,628,640)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเ� นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ�ายลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม 11 (1,225,684) (166,010,000) - (149,999,700)

เงินสดรับจากการจําหน�ายเงินลงทุนในบริษัทร�วม 11 134,735,000 - - -

เงินจ�ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และสินทรัพย�

ไม�มีตัวตน 
13, 14 (312,384,161) (4,787,355) (1,735,095) (329,202)

เงินสดรับจากการจําหน�ายท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ�
8,918,965 147,509 997 -

เงินสดรับจากการจําหน�ายเงินลงทุนระยะสั้น 8 59,798,706 - - -

เงินสดจ�ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น 8 (129,572,536) (232,108) (69,716,063) -

เงินสดรับจากการรับชําระเงินให�กู�ยืมระยะสั้น

แก�บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 28 18,568,000 30,300,000 366,436,325 40,010,000

ดอกเบี้ยรับ 10,714,415 3,777,768 11,929,943 3,093,505

เงินสดรับจากการรับชําระเงินให�กู�ยืมระยะสั้น

แก�บุคคลและกิจการอ่ืน 28 202,698,425 - - -

เงินสดจ�ายจากเงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บุคคล

หรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 28 (181,818,000) (114,748,425) (350,338,000) (133,428,325)

เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน (26,900,181) (8,984,838) (26,900,181) (10,155,019)

เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน (216,467,051) (260,537,449) (70,322,074) (250,808,741)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 94,588,462 214,167,306 - 214,167,306

จ�ายคืนเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (308,755,768) - (214,167,306) -

เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 4,000,000 - - -

เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 280,000,000 - - -

จ�ายคืนเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 (43,620,000) (6,541,417) (6,000,000) (6,000,000)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 19 200,000,000 - 200,000,000 -

เงินสดรับจากส�วนเกินมูลค�าหุ�น 19 198,884,536 - 198,884,536 -

จ�ายเงิน� นผล 23 (26,156,000) (24,000,000) (26,156,000) (24,000,000)

เงินสดจ�ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช�าทางการเงิน (1,180,902) (1,788,893) (788,015) (1,788,893)

เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 397,760,328 181,836,996 151,773,215 182,378,413
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บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)  

   - สุทธิ

196,469,892 (96,737,049) 65,590,409 (74,058,968)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดต�น� 90,038,898 186,775,947 64,632,341 138,691,309

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดปลาย� 7 286,508,790 90,038,898 130,222,750 64,632,341

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 7 286,508,790 90,100,398 130,222,750 64,632,341

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 15 - (61,500) - -

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดปลาย� 7 286,508,790 90,038,898 130,222,750 64,632,341

รายการที่ไม�กระทบเงินสด

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ�โดยสินเชื่อ (รวมอยู�ใน 

 เจ�าหนี้อื่น)
6,843,053 155,027 12,033 -

ซื้อสินทรัพย�ไม�มีตัวตนโดยสินเชื่อ (รวมอยู�ใน

 เจ�าหนี้อื่น)
272,214 - - -

ซื้อสินทรัพย�ภายใต�สัญญาเช�าการเงิน 251,160 5,690,000 - 5,690,000

จําหน�ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�โดยสินเชื่อ (รวมอยู�ใน

 ลูกหนี้อื่น) 
- 585 - 583

เงิน� นผลค�างจ�าย 6,633,085 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเ� นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1 ข�อมูลทั่วไป

บริษัท ทาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เ� นบริษัทมหาชนจํากัด และเ� นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู�ตามที่ได�จดทะเบียนดังนี้

เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย� ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อวัตถุประสงค�ในการรายงานข�อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย�อยว�า “กลุ�มกิจการ” รายละเอียดของบริษัทย�อยแสดงไว�ใน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 11

การประกอบการธุรกิจของกลุ�มกิจการ สามารถสรุปได�ดังนี้

จําหน�ายแก�ส� โตรเลียม ได�แก� ธุรกิจจําหน�ายแก�สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส�ง 

จําหน�ายอุปกรณ�ติดตั้งระบบแก�ส ได�แก�  ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก�สในรถยนต�และอุตสาหกรรม

บริการขนส�ง ได�แก�  ธุรกิจบริการขนส�งแก�สทางบก

บริการรับเหมาก�อสร�าง ได�แก�  ธุรกิจรับเหมาก�อสร�างและอุตสาหกรรม

บริการตรวจสอบความปลอดภัย ได�แก�  ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก�สในรถยนต�และอุตสาหกรรม

อื่นๆ ได�แก�  ธุรกิจลงทุน (ถือหุ�นเพื่อลงทุน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งใช�ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต�อไปนี้

2.1  เกณฑ�ในการจัดทํางบการเงิน

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการได�จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต�พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต�พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข�อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�

   และตลาดหลักทรัพย�ว�าด�วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต�พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได�จัดทําข้ึนโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมเ� นหลักในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบของ

   งบการเงิน

  การจัดทาํงบการเงนิให�สอดคล�องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให�ใช�ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและการใช�

   ดลุยพนิจิของผู�บรหิารซ่ึงจดัทาํขึน้ตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชขีองกลุ�มกจิการไปถอืปฏบิตัแิละต�องเ� ดเผยเรือ่งการใช�

   ดุลยพินิจของผู�บริหาร หรือความซับซ�อน หรือเกี่ยวกับข�อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคัญต�องบการเงินรวมซึ่งได�รวมอยู�

   ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อที่ 4

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเ� นภาษาไทยในกรณีทีม่เีนือ้ความ

   ขัดแย�งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต�างกันให�ใช�งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเ� นหลัก
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2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  กลุ�มกิจการได�ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช� ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ

   เก่ียวข�องกับกลุ�มกจิการ โดยการปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวไม�มผีลกระทบอย�างเ� นสาระสําคัญต�อกลุ�ม

   กิจการ

  กลุ�มกิจการไม�ได�นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช� ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มาถือ

   ปฏิบัติก�อนวันบังคับใช�

2.3  บัญชีกลุ�มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย�อย และบริษัทร�วม

  (1)  บริษัทย�อย

    บริษัทย�อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ�มกิจการควบคุม กลุ�มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ�มกิจการ

     มกีารเ� ดรบัหรือมีสทิธใินผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข�องกับผู�ได�รบัการลงทุนและมีความสามารถทําให�เกิดผลกระทบ

     ต�อผลตอบแทนจากการใช�อํานาจเหนือผู�ได�รับการควบคุม กลุ�มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย�อยไว�ในงบการเงินรวม

     ตั้งแต�วันที่กลุ�มกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษัทย�อย กลุ�มกิจการจะไม�นํางบการเงินของบริษัทย�อยมารวมไว�ในงบ

     การเงินรวม นับจากวันที่กลุ�มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม

    กลุ�มกิจการบันทกึบญัชกีารรวมธุรกิจโดยถอืปฏบิตัติามวธิีซือ้ สิง่ตอบแทนทีโ่อนให�สาํหรับการซ้ือบรษิทัย�อย ประกอบด�วย

     มูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�ที่ผู�ซื้อโอนให�และหนี้สินที่ก�อขึ้นเพื่อจ�ายชําระให�แก�เจ�าของเดิมของผู�ถูกซื้อและส�วนได�เสีย

     ในส�วนของผู�ถอืหุ�นทีอ่อกโดยกลุ�มกจิการ สิง่ตอบแทนท่ีโอนให�รวมถึงมูลค�ายุตธิรรมของสินทรัพย� หรือหน้ีสนิทีผู่�ซือ้คาดว�า

     จะต�องจ�ายชําระตามข�อตกลง ต�นทุนที่เกี่ยวข�องกับการซ้ือจะรับรู�เ� นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค�าเริ่มแรกของสินทรัพย�ที่

     ระบุได�ที่ได�มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ 

     ในการรวมธุรกิจแต�ละคร้ัง กลุ�มกิจการวัดมูลค�าของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอาํนาจควบคุมในผู�ถูกซื้อด�วยมูลค�ายุติธรรม หรือ

     มูลค�าของสินทรัพย�สุทธิที่ระบุได�ของผู�ถูกซื้อตามสัดส�วนของหุ�นที่ถือโดยส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม

    ในการรวมธรุกิจทีด่าํเนนิการสาํเรจ็จากการทยอยซือ้ ผู�ซือ้ต�องวดัมลูค�าส�วนได�เสยีทีผู่�ซือ้ถอือยู�ในผู�ถกูซือ้ก�อนหน�าการรวม

     ธุรกิจใหม�โดยใช�มูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือและรับรู�ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค�าใหม�นั้นในกําไรหรือ

     ขาดทุน

    สิ่งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายออกไปโดยกลุ�มกิจการ รับรู�ด�วยมูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค�า

     ยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายท่ีรับรู�ภายหลังวันท่ีซื้อซึ่งจัดประเภทเ� นสินทรัพย�หรือหน้ีสินให�รับรู�ในกําไร

     หรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายซ่ึงจัดประเภทเ� นส�วนของผู�ถือหุ�นต�องไม�มีการวัดมูลค�าใหม� และให�บันทึก

     การจ�ายชําระในภายหลังไว�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

    ส�วนเกินของมูลค�าสิ่งตอบแทนที่โอนให� มูลค�าส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมในผู�ถูกซื้อ และมูลค�ายุติธรรม ณ วันซ้ือ

     ธุรกิจของส�วนได�เสยีในส�วนของผู�ถอืหุ�นของผู�ถกูซือ้ทีผู่�ซือ้ถอือยู�ก�อนการรวมธุรกิจ ทีม่ากกว�ามูลค�ายุตธิรรมสทุธ ิณ วนัทีซ่ือ้

     ของสินทรพัย�ทีร่ะบไุด�ทีไ่ด�มาและหนีส้นิท่ีรบัมา ผู�ซือ้ต�องรบัรู�ค�าความนิยม หากมูลค�าของมูลค�าสิง่ตอบแทนท่ีโอนให� มลูค�า

     ส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมในผู�ถูกซื้อ และมูลค�ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส�วนได�เสียในส�วนของผู�ถือหุ�นของ

     ผู�ถูกซื้อที่ผู�ซื้อถืออยู�ก�อนการรวมธุรกิจ น�อยกว�ามูลค�าราคายุติธรรมของสินทรัพย�สุทธิของบริษัทย�อยที่ได�มาเนื่องจาก

     การซ้ือในราคาตํ่ากว�ามูลค�ายุติธรรม จะรับรู�ส�วนต�างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน

    กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว�างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรท่ียังไม�ได�เกิดขึ้นจริงระหว�างกันในกลุ�มกิจการ ขาดทุน

     ทีย่งัไม�เกดิขึน้จรงิกจ็ะตดัรายการในทาํนองเดยีวกนั เว�นแต�รายการน้ันมหีลกัฐานว�าสนิทรพัย�ทีโ่อนระหว�างกนัเกดิการด�อยค�า

     นโยบายการบัญชีของบริษัทย�อยได�ถูกปรับปรุงเพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายการบัญชีของกลุ�มกิจการ
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    ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย�อยจะบันทึกบัญชีด�วยราคาทุนหักค�าเผื่อการด�อยค�า ต�นทุนจะมีการปรับ

     เพื่อสะท�อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค�าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว�าจะต�องจ�าย ต�นทุนน้ัน

     จะรวมต�นทุนทางตรงที่เกี่ยวข�องกับการได�มาของเงินลงทุนนี้

  (2)  รายการและส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม

    กลุ�มกิจการปฏิบตัติ�อรายการกับส�วนได�เสยีทีไ่ม�มอีาํนาจควบคุมเช�นเดียวกันกบัส�วนท่ีเ� นของผู�ถอืหุ�นกลุ�มกจิการ สาํหรับ

     การซ้ือส�วนได�เสยีทีไ่ม�มอีาํนาจควบคุม ผลต�างระหว�างสิง่ตอบแทนทีจ่�ายให�และมลูค�าตามบัญชีของสนิทรพัย�สุทธขิองหุ�น

     ทีซ่ือ้มาในบริษทัย�อยจะถูกบนัทกึในส�วนของผู�ถอืหุ�น และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส�วนได�เสยีท่ีไม�มอีาํนาจควบคุม

     จะถูกบันทึกในส�วนของผู�ถือหุ�น

  (3)  การจําหน�ายบริษัทย�อย

    เม่ือกลุ�มกิจการสูญเสียการควบคุม ส�วนได�เสียในหุ�นที่เหลืออยู�จะวัดมูลค�าใหม�โดยใช�มูลค�ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงใน

     มูลค�าจะรับรู�ในกําไรหรือขาดทุน มูลค�ายุติธรรมนั้นจะถือเ� นมูลค�าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค�าของเงินลงทุนท่ีเหลือของ

     บริษัทร�วม กิจการร�วมค�า หรือสินทรัพย�ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนท่ีเคยรับรู�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส�วนทีเ่กีย่วข�อง

     กับกิจการน้ันจะถูกจัดประเภทใหม�เสมือนว�ากลุ�มกิจการมีการจําหน�ายสินทรัพย�หรือหนี้สินที่เกี่ยวข�องนั้นโดยตรง

  (4)  บริษัทร�วม

    บริษัทร�วมเ� นกิจการท่ีกลุ�มกิจการมีอิทธิพลอย�างเ� นสาระสําคัญแต�ไม�ถึงกับควบคุมซึ่งโดยท่ัวไปก็คือการท่ีกลุ�มกิจการ

     ถือหุ�น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู�ระหว�างร�อยละ 20 ถึงร�อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร�วมรับรู�

     โดยใช�วธิสี�วนได�เสยีในการแสดงในงบการเงนิรวม ภายใต�วธิสี�วนได�เสยี กลุ�มกจิการรบัรู�เงนิลงทนุเมือ่เริม่แรกด�วยราคาทนุ

     มูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได�มาด�วยส�วนแบ�งกําไรหรือขาดทุนของผู�ได�รับการ

     ลงทุนตามสัดส�วนที่ผู�ลงทุนมีส�วนได�เสียอยู� เงินลงทุนในบริษัทร�วมของกลุ�มกิจการรวมถึงค�าความนิยมที่ระบุได� ณ วันที่

     ซื้อเงินลงทุน

    ถ�าส�วนได�เสียของเจ�าของในบริษัทร�วมนั้นลดลงแต�ยังคงมีอิทธิพลอย�างมีนัยสําคัญ กิจการต�องจัดประเภทรายการที่เคย

     รับรู�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข�ากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส�วนในส�วนได�เสียของเจ�าของท่ีลดลง

    ส�วนแบ�งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ�มกจิการในบริษทัร�วมทีเ่กดิขึน้ภายหลังการได�มาจะรวมไว�ในกําไรหรือขาดทุน และส�วนแบ�ง

     ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ ทีเ่กดิขึน้ภายหลังการได�มาจะรวมไว�ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ผลสะสมของการเปลีย่นแปลง

     ภายหลังการได�มาดังกล�าวข�างต�น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส�วนแบ�งขาดทุนของกลุ�มกิจการใน

     บริษัทร�วมมีมูลค�าเท�ากับหรือเกินกว�ามูลค�าส�วนได�เสียของกลุ�มกิจการในบริษัทร�วมนั้น กลุ�มกิจการจะไม�รับรู�ส�วนแบ�ง

     ขาดทุนอีกต�อไป เว�นแต�กลุ�มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร�วมหรือรับว�าจะจ�ายหน้ีแทนบริษัทร�วม

    กลุ�มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีว�ามีข�อบ�งช้ีที่แสดงว�าเงินลงทุนในบริษัทร�วมเกิดการด�อยค�าหรือไม� 

     หากมีข�อบ�งชีเ้กดิขึน้กลุ�มกจิการจะคาํนวณผลขาดทนุจากการด�อยค�า โดยเปรยีบเทยีบมลูค�าทีค่าดว�าจะได�รบัคนืกบัมลูค�า

     ตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู�ผลต�างไปที่ส�วนแบ�งกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร�วมในงบกําไรขาดทุน

    รายการกําไรท่ียังไม�ได�เกิดขึ้นจริงระหว�างกลุ�มกิจการกับบริษัทร�วมจะตัดบัญชีเท�าที่กลุ�มกิจการมีส�วนได�เสียในบริษัทร�วม

     นั้น รายการขาดทุนที่ยังไม�ได�เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เว�นแต�รายการน้ันมีหลักฐานว�าสินทรัพย�ที่โอน

     ระหว�างกันเกิดการด�อยค�า

    บริษทัร�วมจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีเท�าท่ีจาํเ� นเพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายการบัญชีของกลุ�มกิจการ กาํไรและขาดทุน

     จากการลดสัดส�วนในบริษัทร�วมจะรับรู�ในกําไรหรือขาดทุน
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    ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร�วม จะบันทึกบัญชีด�วยราคาทุนหักค�าเผื่อการด�อยค�า ต�นทุนจะมีการปรับ

     เพือ่สะท�อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลค�าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว�าต�องจ�าย ต�นทนุจะรวม

     ต�นทุนทางตรงที่เกี่ยวข�องจากการได�มาของเงินลงทุนนี้

2.4  การแปลงค�าเงินตราต�างประเทศ

  (ก)  สกุลเงินที่ใช�ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช�นําเสนองบการเงิน

    รายการท่ีรวมในงบการเงนิของแต�ละบรษิทัในกลุ�มกจิการถูกวดัมลูค�าโดยใช�สกลุเงนิของสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกจิหลกั

     ทีบ่รษิทัดาํเนนิงานอยู� (สกลุเงนิทีใ่ช�ในการดาํเนนิงาน) งบการเงนิแสดงในสกลุเงนิบาท ซึง่เ� นสกลุเงนิทีใ่ช�ในการดาํเนนิงาน

     และสกุลเงินที่ใช�นําเสนองบการเงินของบริษัท

  (ข)  รายการและยอดคงเหลือ

    รายการท่ีเ� นสกุลเงินตราต�างประเทศแปลงค�าเ� นสกุลเงินที่ใช�ในการดําเนินงานโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

     รายการหรือวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถกูวดัมลูค�าใหม� รายการกาํไรและรายการขาดทนุทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ�ายชาํระทีเ่� น

     เงินตราต�างประเทศด�วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น�  และที่เกิดจากการแปลงค�าสินทรัพย�และหนี้สินที่เ� นตัวเงินซึ่งเ� น

     เงินตราต�างประเทศด�วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น� ได�บันทึกไว�ในกําไรหรือขาดทุน 

    เมื่อมีการรับรู�รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม�เ� นตัวเงินไว�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค�ประกอบของอัตรา

     แลกเปล่ียนท้ังหมดของกําไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู�ไว�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด�วย ในทางตรงข�ามการรับรู�กําไรหรือขาดทุน

     ของรายการท่ีไม�เ� นตัวเงินไว�ในกําไรหรือขาดทุน องค�ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของกําไรหรือขาดทุนน้ันจะรบัรู�ไว�ใน

     กําไรขาดทุนด�วย

2.5  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

  ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ�ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ัน

   อื่นที่มีสภาพคล�องสูงซึ่งมีอายุไม�เกินสามเดือนนับจากวันท่ีได�มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว�ในส�วนของ

   ของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6  ลูกหนี้การค�า

  ลูกหน้ีการค�ารับรู�เร่ิมแรกด�วยมูลค�าตามใบแจ�งหน้ี และจะวัดมูลค�าต�อมาด�วยจํานวนเงินท่ีเหลืออยู�หักด�วยค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซึง่ประมาณ

   จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต�างระหว�างราคาตามบัญชขีองลูกหน้ีการค�าเปรียบ

   เทียบกับมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับจากลูกหนี้การค�า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู�ไว�ในกําไรขาดทุน โดยถือเ� นส�วนหนึ่งของค�าใช�จ�าย

   ในการบริหาร

2.7  สินค�าคงเหลือ

  สนิค�าคงเหลอืแสดงด�วยราคาทุนหรือมูลค�าสทุธทิีจ่ะได�รบัแล�วแต�ราคาใดจะตํ่ากว�า ราคาทุนของสินค�าประเภทแก�ส� โตรเลยีมและ

   สินค�าสําเร็จรูปอื่นคํานวณโดยวิธีเข�าก�อนออกก�อน ต�นทุนของการซื้อประกอบด�วยราคาซื้อ และค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับ

   การซ้ือสินค�านั้น เช�น ค�าอากรขาเข�าและค�าขนส�ง หักด�วยส�วนลดเกี่ยวข�องทั้งหมด ส�วนยอมให�หรือเงินที่ได�รับคืน ต�นทุนของ

   สินค�าสําเร็จรูปและงานระหว�างทาํประกอบด�วย ค�าวัตถุดิบ ค�าแรงทางตรง ค�าใช�จ�ายอ่ืนทางตรง และค�าโสหุ�ยในการผลิตซึ่ง� น
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   ส�วนตามเกณฑ�การดําเนินงานตามปกติแต�ไม�รวมต�นทุนการกู�ยืม มูลค�าสุทธิที่จะได�รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว�าจะขายได�

   ของธุรกิจหักด�วยค�าใช�จ�ายที่จําเ� นเพื่อให�สินค�านั้นสําเร็จรูปรวมถึงค�าใช�จ�ายในการขาย กลุ�มกิจการบันทึกบัญชีค�าเผื่อการลด

   มูลค�าของสินค�าเก�า ล�าสมยั หรือเสื่อมคุณภาพตามความจําเ� น

2.8  สัญญาก�อสร�าง

  สญัญาก�อสร�างคอืสญัญาทีเ่จรจาเฉพาะเจาะจงเพือ่ก�อสร�างสนิทรพัย�รายการเดยีวหรอืหลายรายการซึง่สมัพนัธ�กนัอย�างใกล�ชดิหรอื

   ต�องพึ่งพากันในด�านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน�าที่หรือเชื่อมโยงกันด�วยวัตถุประสงค�ในการใช�ประโยชน�ขั้นสุดท�าย

  เม่ือผลการดําเนนิงานตามสัญญาก�อสร�างไม�สามารถประมาณการได�อย�างน�าเช่ือถอื รายได�ตามสัญญาก�อสร�างจะรับรู�ได�ไม�เกินกว�า

   ต�นทุนตามสัญญาซ่ึงค�อนข�างแน�ว�าจะได�รับคืน ต�นทุนตามสัญญาจะรับรู�เ� นค�าใช�จ�ายในงวดเมื่อเกิดขึ้น

  เมือ่ผลการดาํเนนิงานตามสญัญาก�อสร�างสามารถประมาณการได�อย�างน�าเชือ่ถอื และมคีวามเ� นไปได�ทีส่ญัญาก�อสร�างจะมกีาํไร ให�

   รับรู�รายได�ตลอดระยะเวลาของสัญญาก�อสร�าง เม่ือมีความเ� นไปได�ค�อนข�างแน�ที่ต�นทุนการก�อสร�างท้ังหมดเกินกว�ารายได�

   ค�าก�อสร�างทั้งหมด กลุ�มกิจการจะรับรู�ขาดทุนที่คาดว�าจะเกิดขึ้นเ� นค�าใช�จ�ายทันที

  ในการกําหนดขั้นความสําเร็จของงานก�อสร�าง จะไม�พิจารณาต�นทุนการก�อสร�างที่เกิดขึ้นในระหว�าง� ที่เกี่ยวข�องกับกิจกรรม

   ในอนาคต ซึ่งแสดงอยู�ในรูปสินค�าคงเหลือ จํานวนเงินที่จ�ายเ� นเงินล�วงหน�า หรือสินทรัพย�อื่น ขึ้นอยู�กับลักษณะของต�นทุน

  กลุ�มกจิการแสดงจํานวนเงินทัง้สิน้ทีก่จิการมีสทิธเิรียกร�องจากผู�ว�าจ�างสําหรับงานก�อสร�างทุกสญัญาเ� นสนิทรัพย�ของกิจการสําหรับ

   ต�นทุนท่ีเกดิขึน้และกาํไรทีร่บัรู� (หกัด�วยรายการขาดทนุท่ีรบัรู�แล�ว) สูงกว�าจาํนวนเงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็ ซ่ึงจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บท่ีลูกค�า

   ยังไม�ได�ชําระและจํานวนเงินประกันผลงานจะรวมอยู�ภายใต�หัวข�อ ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอื่น กลุ�มกิจการจะแสดงจํานวนเงินทั้งสิ้น

   ทีผู่�ว�าจ�างมีสทิธเิรยีกร�องจากกจิการสําหรบังานก�อสร�างทุกสญัญาเ� นหน้ีสนิของกจิการสาํหรบัจาํนวนเงนิท่ีเรยีกเกบ็มากกว�าต�นทนุ

   ที่เกิดขึ้นและกาํไรท่ีรับรู� (หักด�วยรายการขาดทุนที่รับรู�แล�ว)

2.9  อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

  อสังหาริมทรัพย�ที่ถือครองโดยกลุ�มกิจการเพื่อหาประโยชน�จากรายได�ค�าเช�า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค�าของสินทรัพย�หรือ

   ทัง้สองอย�าง และไม�ได�มไีว�ใช�งานโดยกิจการในกลุ�มกจิการจะถูกจดัประเภทเ� น อสงัหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย�

   ท่ีอยู�ระหว�างก�อสร�างหรือพัฒนาเพ่ือเ� นอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนในอนาคต

  การรับรู�รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนด�วยวิธีราคาทุน รวมถึงต�นทุนในการทํารายการและต�นทุนการกู�ยืม 

   ต�นทนุการกู�ยมืทีเ่กดิขึน้เพือ่วตัถุประสงค�ของการได�มา การก�อสร�างหรือผลิตอสงัหาริมทรัพย�เพือ่การลงทุนนัน้จะรวมเ� นส�วนหนึง่

   ของต�นทุนของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน ต�นทุนการกู�ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก�อสร�างและจะหยุดพักทันทีเมื่อ

   สินทรัพย�นั้นก�อสร�างเสร็จอย�างมีนัยสําคัญ หรือระหว�างที่การดําเนินการพัฒนาสินทรัพย�ที่เข�าเงื่อนไขหยุดชะงักลง

  หลงัจากการรับรู�เมือ่เริม่แรก อสังหาริมทรัพย�เพือ่การลงทุนจะบันทกึด�วยวิธรีาคาทุน หกัค�าเส่ือมราคาสะสม และค�าเผ่ือผลขาดทุน

   จากการด�อยค�า (ถ�ามี) และเ� ดเผยราคามูลค�ายุติธรรมเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพ่ือท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุ

   การให�ประโยชน�ดังนี้

อาคาร 20 � 

  การรวมรายจ�ายในภายหลังเข�าเ� นมูลค�าบัญชีของสินทรัพย�จะกระทําก็ต�อเมื่อมีความเ� นไปได�ค�อนข�างแน�ที่กลุ�มกิจการจะได�รับ

   ประโยชน�เชงิเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ�ายน้ัน และต�นทนุสามารถวัดมลูค�าได�อย�างน�าเช่ือถือ ค�าซ�อมแซมและบํารุงรักษาท้ังหมด

   จะรับรู�เ� นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดขึ้น เม่ือมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส�วนของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค�าตามบัญชีของส�วนที่

   ถูกเปลี่ยนแทนออก
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2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ�วดัมลูค�าด�วยราคาทนุหกัค�าเสือ่มราคาสะสม และค�าเผือ่การลดมลูค�า (ถ�าม)ี ต�นทนุเริม่แรกจะรวมต�นทนุ

   ทางตรงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�องกับการซ้ือสินทรัพย�นั้นและต�นทุนการกู�ยืม

  ต�นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู�ในมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�หรือรับรู�แยกเ� นอีกสินทรัพย�หน่ึงตามความเหมาะสม เม่ือต�นทุนน้ันเกดิขึน้

   และคาดว�าจะให�ประโยชน�เชงิเศรษฐกิจในอนาคตแก�บริษทัและต�นทุนดังกล�าวสามารถวัดมลูค�าได�อย�างน�าเช่ือถอืมลูค�าตามบัญชี

   ของช้ินส�วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับค�าซ�อมแซมและบํารุงรักษาอื่น บริษัทจะรับรู�ต�นทุนดังกล�าวเ� นค�าใช�จ�ายในกําไรหรือ

   ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ที่ดินไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคา ค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย�อื่นคํานวณโดยใช�วิธีเส�นตรงเพื่อลดราคาทุนแต�ละชนิดตลอดอายุ

   การให�ประโยชน�ที่ได�ประมาณไว�ของสินทรัพย�ดังต�อไปนี้

  อาคารและส�วนปรับปรุงอาคาร  10 และ 20 � 

  ถังบรรจุแก�สและอุปกรณ�แก�ส  5 ถึง 20 � 

  เครื่องมือเครื่องใช�และอุปกรณ�สํานักงาน  3 ถึง 10 � 

  ยานพาหนะท่ัวไป    5 � 

  ยานพาหนะขนส�ง   10 � 

  ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได�มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค�าคงเหลือและอายุการให�ประโยชน�ของสินทรัพย�ให�เหมาะสม

  ในกรณีที่มูลค�าตามบัญชีสูงกว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน มูลค�าตามบัญชีจะถูกปรับลดให�เท�ากับมูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนทันที 

   (หมายเหตุข�อ 2.13)

  ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหน�ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได�รับจากการ

   จําหน�ายสินทรัพย�กับมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย� และจะรับรู�บัญชีผลกําไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกําไรหรือขาดทุน

2.11 ค�าความนิยม

  ค�าความนิยมคอืส่ิงตอบแทนทีโ่อนให�ทีส่งูกว�ามูลค�ายุตธิรรมของส�วนแบ�งของกลุ�มกจิการในสินทรพัย�และหนีส้นิทีร่ะบไุด� และหนีส้นิ

   ทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัย�อย ณ วนัทีไ่ด�มาซึง่บรษิทัย�อยนัน้ ค�าความนยิมทีเ่กดิจากการได�มาซึง่บรษิทัย�อยจะแสดงเ� นรายการแยก

   ต�างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม

  ค�าความนิยมที่รับรู�จะต�องถูกทดสอบการด�อยค�าทุก�  และแสดงด�วยราคาทุนหักค�าเผื่อการด�อยค�าสะสม ค�าเผื่อการด�อยค�าของ

   ค�าความนยิมทีร่บัรู�แล�วจะไม�มกีารกลบัรายการ ทัง้นีม้ลูค�าคงเหลอืตามบญัชขีองค�าความนยิมจะถกูรวมคาํนวณในกาํไรหรอืขาดทนุ

   เมื่อมีการขายกิจการ

  ในการทดสอบการด�อยค�าของค�าความนิยม ค�าความนิยมจะถูก� นส�วนไปยังหน�วยท่ีก�อให�เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน�วยน้ันอาจจะเ� น

   หน�วยเดียวหรือหลายหน�วยรวมกันซึ่งคาดว�าจะได�รับประโยชน�จากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยมเกิดขึ้นและระบุส�วนงาน

   ดําเนินงานได�
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2.12 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 

  2.12.1  โปรแกรมคอมพิวเตอร�

     สทิธกิารใช�โปรแกรมคอมพวิเตอร�โดยทีซ่ือ้มามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเ� นสนิทรพัย�โดยคาํนวณจากต�นทนุในการได�มาและ

      การดําเนนิการให�โปรแกรมคอมพวิเตอร�นัน้สามารถนาํมาใช�งานได�ตามประสงค� โดยจะตดัจาํหน�ายตลอดอายปุระมาณ

      การให�ประโยชน�ภายในระยะเวลา 3 - 10 �  

     ต�นทุนที่ใช�ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร�ให�บันทึกเ� นค�าใช�จ�ายเมื่อเกิดขึ้น

  2.12.2  สัญญาที่ทํากับลูกค�าและความสัมพันธ�กับลูกค�าที่เกี่ยวข�อง

     สัญญาท่ีทํากับลูกค�าและความสัมพันธ�กับลูกค�าท่ีเก่ียวข�องท่ีได�มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู�ด�วยมูลค�ายุติธรรม ณ วันรวม

      ธุรกิจ สัญญาท่ีทํากับลูกค�าและความสัมพันธ�กับลูกค�าท่ีเก่ียวข�องมีอายุการให�ประโยชน�ท่ีทราบได�แน�นอนและวัดมูลค�าท่ี

      ราคาทุนหักค�าตัดจําหน�ายสะสม การตัดจําหน�ายคํานวณโดยใช�วิธีเส�นตรงตลอดอายุท่ีคาดว�าจะได�รับประโยชน�จาก

      ความสัมพันธ�กับลูกค�า

2.13 การด�อยค�าของสินทรัพย�

  สินทรัพย�ที่มีอายุการให�ประโยชน�ไม�ทราบแน�ชัด (เช�น ค�าความนิยม) ซึ่งไม�มีการตัดจําหน�ายจะถูกทดสอบการด�อยค�าเ� นประจํา

   ทกุ�  สนิทรัพย�อืน่ทีม่กีารตัดจาํหน�ายจะมีการทบทวนการด�อยค�า เม่ือมีเหตุการณ�หรือสถานการณ�บ�งช้ีว�าราคาตามบัญชีอาจสูงกว�า

   มลูค�าท่ีคาดว�าจะได�รบัคนื รายการขาดทุนจากการด�อยค�าจะรับรู�เมือ่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย�สงูกว�ามูลค�าสุทธทิีค่าดว�าจะได�

   รับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนท่ีสูงกว�าระหว�างมูลค�ายุติธรรมหักต�นทุนในการขายเทียบกับมูลค�าจากการใช� สินทรัพย�จะถูกจัดเ� น

   หน�วยท่ีเลก็ทีส่ดุทีส่ามารถแยกออกมาได� เพือ่วตัถปุระสงค�ของการประเมินการด�อยค�า สนิทรัพย�ทีไ่ม�ใช�สนิทรัพย�ทางการเงินนอกเหนือ

   จากค�าความนยิมซึง่รบัรู�รายการขาดทนุจากการด�อยค�าไปแล�ว จะถกูประเมนิความเ� นไปได�ทีจ่ะกลบัรายการขาดทนุจากการด�อยค�า

   ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.14 สัญญาเช�าระยะยาว 

  กรณีที่กลุ�มกิ�การเ� นผู�เช�า

  สัญญาระยะยาวเพ่ือเช�าสินทรัพย�ซ่ึงผู�ให�เช�าเ� นผู�รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเ� นเจ�าของเ� นส�วนใหญ� สัญญาเช�าน้ันถือเ� น

   สัญญาเช�าดําเนินงาน เงินที่ต�องจ�ายภายใต�สัญญาเช�าดังกล�าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได�รับจากผู�ให�เช�า) จะบันทึกในกําไร

   หรือขาดทุนโดยใช�วิธีเส�นตรงตลอดอายุของสัญญาเช�าน้ัน

  สัญญาเช�าที่ดิน อาคารและอุปกรณ�ซึ่งผู�เช�าเ� นผู�รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเ� นเจ�าของเกือบทั้งหมดถือเ� นสัญญา

   เช�าการเงิน ซึง่จะบนัทกึเ� นรายจ�ายฝ�ายทุนด�วยมลูค�ายุตธิรรมของสนิทรพัย�ทีเ่ช�า หรอืมลูค�า� จจบุนัสุทธขิองจาํนวนเงินท่ีต�องจ�าย

   ตามสัญญาเช�า แล�วแต�มูลค�าใดจะต่ํากว�า 

  จํานวนเงินที่ต�องจ�ายดังกล�าวจะ� นส�วนระหว�างหนี้สินและค�าใช�จ�ายทางการเงินเพื่อให�ได�อัตราดอกเบี้ยคงที่ต�อหนี้สินคงค�างอยู� 

   โดยพิจารณาแยกแต�ละสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช�าหกัค�าใช�จ�ายทางการเงนิจะบนัทึกเ� นหน้ีสินระยะยาวส�วนดอกเบีย้จ�าย

   จะบันทกึในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช�าเพ่ือทาํให�อตัราดอกเบ้ียแต�ละงวดเ� นอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสนิ

   ทีเ่หลอือยู� สนิทรพัย�ทีไ่ด�มาตามสญัญาเช�าการเงนิจะคดิค�าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช�งานของสนิทรัพย�ทีเ่ช�าหรอือายขุองสญัญาเช�า

   แล�วแต�ระยะเวลาใดจะน�อยกว�า
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  กรณีที่กลุ�มกิจการเ� นผู�ให�เช�า

  สินทรัพย�ท่ีให�เช�าตามสัญญาเช�าดําเนินงานรวมแสดงอยู�ในงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนตามราคาทุน และตัด

   ค�าเส่ือมราคาตลอดอายุการให�ประโยชน�ของสนิทรัพย�ด�วยเกณฑ�เดยีวกันกบัรายการท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ�ของกลุ�มกิจการซ่ึงมี

   ลักษณะคล�ายคลึงกัน รายได�ค�าเช�า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได�จ�ายให�แก�ผู�เช�า) รับรู�ด�วยวิธีเส�นตรงตลอดช�วงเวลาการให�เช�า

2.15 เงินกู�ยืม

  เงนิกู�ยมืรับรู�เริม่แรกด�วยมูลค�ายุตธิรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได�รบัหกัด�วยต�นทุนการจัดทาํรายการท่ีเกดิขึน้ เงนิกู�ยมืวดัมลูค�าในเวลา

   ต�อมาด�วยวิธรีาคาทุนตดัจาํหน�ายตามวิธอีตัราดอกเบ้ียทีแ่ท�จรงิ ผลต�างระหว�างเงินทีไ่ด�รบั (หกัด�วยต�นทนุการจัดทาํรายการท่ีเกดิขึน้)

   เมื่อเทียบกับมูลค�าท่ีจ�ายคืนเพื่อชําระหน้ีนั้นจะรับรู�ในงบกําไรขาดทุนตลอดช�วงเวลาการกู�ยืม

  ค�าธรรมเนยีมท่ีจ�ายไปเพือ่ให�ได�เงนิกู�มาจะรบัรู�เ� นต�นทนุการจัดทาํรายการเงนิกู�ในกรณีทีม่คีวามเ� นไปได�ทีจ่ะใช�วงเงนิกู�บางส�วน

   หรือทัง้หมด ในกรณีนีค้�าธรรมเนียมจะรอการรับรู�จนกระท่ังมีการถอนเงิน หากไม�มหีลกัฐานท่ีมคีวามเ� นไปได�ทีจ่ะใช�วงเงินบางส�วน

   หรือทัง้หมดค�าธรรมเนียมจะรับรู�เ� นค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�าสาํหรับการให�บรกิารสภาพคล�องและจะตดัจาํหน�ายตามระยะเวลาของ

   วงเงินกู�ที่เกี่ยวข�อง

  เงนิกู�ยมืจดัประเภทเ� นหนีส้นิหมนุเวยีนเม่ือกลุ�มกจิการไม�มสีทิธอินัปราศจากเง่ือนไขให�เลือ่นชําระหน้ีออกไปอีกเ� นเวลาไม�น�อยกว�า

   12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  ก) ต�นทุนการกู�ยืม

   ต�นทุนการกู�ยืมที่เกี่ยวข�องโดยตรงกับการได�มา การก�อสร�าง หรือการผลิตสินทรัพย�ที่เข�าเงื่อนไขต�องนํามารวมเ� นส�วนหนึ่ง

    ของราคาทุนของสินทรัพย�นั้น โดยสินทรัพย�ที่เข�าเงื่อนไขคือสินทรัพย�ที่จําเ� นต�องใช�ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย�นั้น

    ให�อยู�ในสภาพพร�อมทีจ่ะใช�ได�ตามประสงค�หรอืพร�อมทีจ่ะขาย การรวมต�นทุนการกู�ยืมเ� นราคาทุนของสนิทรพัย�ต�องส้ินสดุลง

    เมือ่การดาํเนนิการส�วนใหญ� ทีจ่าํเ� นในการเตรยีมสนิทรพัย�ทีเ่ข�าเงือ่นไขให�อยู�ในสภาพพร�อมทีจ่ะใช�ได�ตามประสงค�หรอืพร�อมที่

    จะขายได�เสร็จสิ้นลง

   รายได�จากการลงทนุทีเ่กดิจากการนําเงนิกู�ยมืทีกู่�มาโดยเฉพาะ ทีย่งัไม�ได�นาํไปเ� นรายจ�ายของสนิทรพัย�ทีเ่ข�าเงือ่นไขไปลงทนุ

    เ� นการช่ัวคราวก�อน ต�องนํามาหักจากต�นทุนการกู�ยืมที่สามารถต้ังขึ้นเ� นต�นทุนของสินทรัพย�

   ต�นทุนการกู�ยืมอื่นๆ ต�องถือเ� นค�าใช�จ�ายในงวดท่ีเกิดขึ้น

2.16 ภาษีเงินได�ง�ด� จจุบันและภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

  ค�าใช�จ�ายภาษีเงนิได�สาํหรับงวดประกอบด�วย ภาษเีงนิได�ของงวด� จจบุนัและภาษเีงนิได�รอการตัดบัญช ีภาษเีงนิได�จะรบัรู�ในกาํไร

   หรือขาดทนุ ยกเว�นส�วนภาษเีงนิได�ทีเ่กีย่วข�องกบัรายการทีร่บัรู�ในกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ หรอืรายการทีร่บัรู�โดยตรงไปยงัส�วนของ

   ผู�ถือหุ�น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได�ต�องรับรู�ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�นตามลําดับ

  ภาษีเงินได�ของงวด� จจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใช�อยู� หรือที่คาดได�ค�อนข�างแน�ว�าจะมีผล

   บังคับใช�ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศท่ีบริษัทและบริษัทย�อย ดําเนินงานอยู�และเกิดรายได�เพื่อเสียภาษี ผู�บริหาร

   จะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเ� นงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณ�ที่การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู�กับ

   การตีความ และจะตั้งประมาณการค�าใช�จ�ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนท่ีคาดว�าจะต�องจ�ายชําระภาษีแก�หน�วยงานจัดเก็บ
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  ภาษีเงนิได�รอการตัดบญัชีรบัรู�ตามวธิหีนีส้นิ เมือ่เกดิผลต�างช่ัวคราวระหว�างฐานภาษีของสินทรพัย�และหนีส้นิ และราคาตามบัญชีที่

   แสดงอยู�ในงบการเงนิ อย�างไรก็ตามกลุ�มกจิการจะไม�รบัรู�ภาษเีงนิได�รอการตัดบญัชทีีเ่กดิจากการรับรู�เริม่แรกของรายการสินทรัพย�

   หรือรายการหน้ีสนิทีเ่กิดจากรายการท่ีไม�ใช�การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกดิรายการ รายการน้ันไม�มผีลกระทบต�อกาํไรหรือขาดทุน

   ทัง้ทางบญัชหีรอืทางภาษี ภาษเีงนิได�รอการตัดบญัชคาํนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ผีลบงัคับใช�อยู� หรือทีค่าดได�

   ค�อนข�างแน�ว�าจะมีผลบงัคบัใช�ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว�าอตัราภาษดีงักล�าวจะนาํไปใช�เมือ่สนิทรพัย�ภาษีเงนิได�

   รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข�องได�ใช�ประโยชน� หรือหนี้สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชีได�มีการจ�ายชําระ

  สนิทรัพย�ภาษีเงนิได�รอตัดบญัชีจะรบัรู�หากมีความเ� นไปได�ค�อนข�างแน�ว�ากลุ�มกจิการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจํานวนผลต�าง

   ชัว่คราวนัน้มาใช�ประโยชน� กลุ�มกิจการได�ตัง้ภาษเีงนิได�รอตดับัญชขีองผลต�างช่ัวคราวของเงินลงทนุในบริษทัร�วม บรษิทัย�อย และ

   ส�วนได�เสียในการร�วมค�าเว�นแต�กลุ�มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต�างช่ัวคราวและการกลับรายการ

   ผลต�างช่ัวคราวมีความเ� นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าจะไม�เกิดขึ้นภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ�ได�ในอนาคต

  สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต�อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนํา

   สนิทรพัย�ภาษีเงนิได�ของงวด� จจบุนัมาหักกลบกบัหนีส้นิภาษีเงนิได�ของงวด� จจบุนั และทัง้สนิทรัพย�ภาษเีงนิได�รอตดับญัชีและหนีส้นิ

   ภาษีเงินได�รอตัดบัญชีเก่ียวข�องกับภาษีเงินได�ที่ประเมินโดยหน�วยงานจัดเก็บภาษีหน�วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเ� นหน�วย

   ภาษีเดียวกันหรือหน�วยภาษีต�างกันซึ่งตั้งใจจะจ�ายหนี้สินและสินทรัพย�ภาษีเงินได�ของงวด� จจุบันด�วยยอดสุทธิ

2.17 ผลประโยชน�พนักงาน

  ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ

  กลุ�มกิจการได�จัดให�มีโครงการผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ�มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ

   ผลประโยชน�

  สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ�ายเงินสมทบให�กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริษัทไม�มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระ

   ผูกพันจากการอนุมานที่จะต�องจ�ายเงินเพิ่ม ถึงแม�กองทุนไม�มีสินทรัพย�เพียงพอที่จะจ�ายให�พนักงานท้ังหมดสําหรับการให�บริการ

   จากพนักงานท้ังในอดีตและ� จจุบัน บริษัทจะจ�ายสมทบให�กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู�จัดการกองทุนภายนอกตาม

   เกณฑ�และข�อกําหนดของพระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 บรษิทัไม�มภีาระผกูพนัทีจ่ะจ�ายเงนิเพิม่อกีเมือ่ได�จ�ายเงนิ

   สมทบไปแล�ว เงนิสมทบจะถูกรับรู�เ� นค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนกังานเม่ือถงึกาํหนดชําระ สาํหรับเงินสมทบจ�ายล�วงหน�าจะถูกรับรู�

   เ� นสินทรัพย�จนกว�าจะมีการได�รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกําหนดจ�าย

  สาํหรับโครงการผลประโยชน�คอืโครงการผลประโยชน�เม่ือเกษยีณอายุทีไ่ม�ใช�โครงการสมทบเงิน ซึง่จะกาํหนดจํานวนเงินผลประโยชน�

   ที่พนักงานจะได�รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส�วนใหญ�จะขึ้นอยู�กับหลาย� จจัย เช�น อายุ จํานวน� ที่ให�บริการ และค�าตอบแทน

  หน้ีสนิสาํหรบัโครงการผลประโยชน�เมือ่เกษยีณอายจุะรบัรู�ในงบแสดงฐานะการเงนิด�วยมลูค�า� จจบุนัของภาระผกูพัน ณ วนัทีส่ิน้รอบ

   ระยะเวลารายงานหักด�วยมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�โครงการ ภาระผูกพันนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร�ประกันภัยอิสระทุก�  

   ด�วยวิธีคิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว� ซึ่งมูลค�า� จจุบันของโครงการผลประโยชน�จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด

   ออกในอนาคต โดยใช�อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล] ซึ่งเ� นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ�ายภาระผูกพัน 

   และวันครบกําหนดของหุ�นกู�ใกล�เคียงกับระยะเวลาที่ต�องชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ

  กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ�หรือการ

   เปลี่ยนแปลงในข�อสมมติฐานจะต�องรับรู�ในส�วนของผู�ถือหุ�นผ�านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น

  ต�นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู�ทันทีในกําไรหรือขาดทุน
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2.18 ประมาณการหนี้สิน

  ประมาณการหน้ีสนิจะรับรู�กต็�อเมือ่ กลุ�มกจิการมีภาระผกูพนัใน� จจบุนัตามกฎหมายหรือตามข�อตกลงทีจ่ดัทาํไว� อนัเ� นผลสบืเนือ่ง

   มาจากเหตุการณ�ในอดีตซึง่การชําระภาระผูกพันน้ันมีความเ� นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าจะส�งผลให�บริษทัต�องสูญเสียทรัพยากรออกไป 

   และประมาณการจํานวนท่ีต�องจ�ายได�อย�างน�าเชื่อถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม�รับรู�สําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต

  ในกรณีทีม่ภีาระผูกพนัทีค่ล�ายคลึงกนัหลายรายการ กลุ�มกจิการกําหนดความน�าจะเ� นทีก่จิการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ�ายชําระ

   ภาระผูกพนัเหล�าน้ัน โดยพิจารณาจากความน�าจะเ� นโดยรวมของภาระผูกพันท้ังประเภท แม�ว�าความเ� นไปได�ค�อนข�างแน�ทีก่จิการ

   จะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือชําระภาระผูกพันบางรายการท่ีจัดอยู�ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ํา  

  กลุ�มกจิการจะวดัมลูค�าของจาํนวนประมาณการหนีส้นิ โดยใช�มลูค�า� จจบุนัของรายจ�ายทีค่าดว�าจะต�องนาํมาจ�ายชําระภาระผกูพนั 

   โดยใช�อัตราก�อนภาษีซึ่งสะท�อนถึงการประเมินสถานการณ�ตลาดใน� จจุบันของมูลค�าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของ

   หนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู� การเพิ่มขึ้นของประมาณการหน้ีสินเนื่องจากมูลค�าของเงินตามเวลา จะรับรู�เ� นดอกเบี้ยจ�าย

2.19 เงินมัดจําค�าถังบรรจุแก�ส

  กลุ�มกจิการจะรับรู�ภาระหน้ีสนิซึง่เกดิจากเงินมัดจาํค�าถังบรรจุแก�สทีเ่รยีกเก็บจากลูกค�า เม่ือมกีารขายแก�สพร�อมถงับรรจุแก�สให�แก�

   ลูกค�าเ� นในอัตราถังละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู�กับขนาดของถังบรรจุแก�ส โดยกลุ�มกิจการจะชําระคืนหนี้สินเงินมัดจํา

   ค�าถังบรรจุแก�สแต�ละรายเม่ือลกูค�านําถังบรรจุแก�สและใบเสร็จรับเงินต�นฉบับทีก่ลุ�มกิจการออกให�เพ่ือเ� นหลักฐานเงินมัดจาํค�าถัง

   บรรจุแก�สคืนให�แก�กลุ�มกิจการ เงินมัดจําค�าถังบรรจุแก�สได�แสดงรวมอยู�ในหนี้สินไม�หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

2.20 ทุนเรือนหุ�น

  หุ�นสามัญจะจัดประเภทไว�เ� นส�วนของผู�ถือหุ�น

  ต�นทนุส�วนเพิม่ทีเ่กีย่วข�องกับการออกหุ�นใหม�หรอืการออกสิทธใินการซ้ือหุ�นซึง่สทุธจิากภาษีจะถกูแสดงในส�วนของผู�ถอืหุ�น โดยนําไป

   หักจากสิ่งตอบแทนที่ได�รับจากการออกตราสารทุนดังกล�าว

  กรณีที่บริษัทใดก็ตามในกลุ�มกิจการซ้ือคืนหุ�นสามัญของบริษัทกลับคืน (หุ�นทุนซื้อคืน) สิ่งตอบแทนที่จ�ายไปรวมถึงต�นทุนเพิ่มเติม

   ที่เกี่ยวข�องโดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได�) จะรับรู�เ� นหุ�นทุนซื้อคืนและแสดงเ� นรายการหักจากยอดรวมของส�วนของผู�ถือหุ�นของ

   บริษทัจนกว�าหุ�นทนุซือ้คนืดังกล�าวจะถกูยกเลกิไปหรอืจาํหน�ายออกไปใหม� เมือ่มกีารจาํหน�ายหุ�นทนุซือ้คนืออกไปใหม� สิง่ตอบแทนใดๆ

   ทีไ่ด�รบัจากการขายหรือนาํหุ�นทนุซือ้คนืออกจาํหน�ายใหม�สทุธจิากต�นทุนเพ่ิมเตมิทีเ่กีย่วข�องโดยตรงสทุธจิากภาษีเงนิได�ทีเ่กีย่วข�อง 

   จะแสดงรวมไว�ในส�วนของผู�ถือหุ�น

2.21 ส�วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน

  การเข�าซื้อกิจการท้ังหมดในบริษัทย�อยภายใต�การควบคุมเดียวกัน บริษัทได�มีการบันทึกบัญชีการได�มาซึ่งสินทรัพย�ของบริษัทย�อย

   โดยวิธกีารรวมกิจการแบบเสมือนว�าเ� นวิธรีวมส�วนได�เสยีโดยบริษทัต�องรับรู�สนิทรัพย�และหน้ีสนิของบริษทัย�อยท่ีถกูนํามารวมด�วย

   มูลค�าตามบัญชีของกิจการท่ีถูกนํามารวม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต�การควบคุมเดียวกัน ซึ่งได�มีการรับรู�ส�วนเกินทุนจากการ

   รวมธุรกิจภายใต�การควบคมุเดยีวกนัจากการซือ้บรษิทัย�อย ส�วนเกนิทนุจากการรวมธรุกจิภายใต�การควบคมุเดยีวกนัเกดิจากส�วนต�าง

   ระหว�างต�นทุนของการซือ้บรษิทัย�อยกบัสนิทรพัย�สุทธทิี่ได�รับจากบริษทัย�อย โดยต�นทุนของการซือ้ (ในกรณกีารออกหุ�นของบรษิทั) 

   ได�มีการประเมินมูลค�ายุติธรรมโดยนักวิชาการอิสระ ณ วันที่ซื้อบริษัทย�อย
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2.22 การรับรู�รายได�

  รายได�ประกอบด�วยมูลค�ายุตธิรรมทีจ่ะได�รบัจากการขายสินค�าและบรกิารซ่ึงเกดิขึน้จากกจิกรรมตามปกตขิองกลุ�มกจิการ รายได�

   จะแสดงด�วยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส�วนลด โดยไม�รวมรายการขายภายในกลุ�มกิจการสําหรับงบ

   การเงินรวม ซึ่งรายได�หลักของกิจการมีดังต�อไปนี้ 

   • รายได�จากการขายสินค�า : รับรู�เมื่อผู�ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เ� นสาระสําคัญของความเ� นเจ�าของสินค�า
     ซึ่งโดยปกติจะรับรู�เมื่อมีการส�งมอบหรือขายสินค�าให�แก�ลูกค�าเสร็จสิ้นแล�ว 

   • รายได�จากการให�บริการขนส�ง : รับรู�เมื่อได�ให�บริการขนส�งแล�วเสร็จ

   • รายได�จากการให�บริการ : รับรู�เมื่อมีการให�บริการแล�วเสร็จ

   • รายได�จากการให�บริการตามสัญญาติดตั้งระบบท�อแก�สอุตสาหกรรม : รับรู�ตามขั้นความสําเร็จของงาน

   • รายได�จากการรับเหมาก�อสร�าง รบัรู�ตามอัตราส�วนของงานก�อสร�างท่ีทาํเสร็จ อตัราส�วนของงานก�อสร�างท่ีทาํเสร็จคาํนวณ
     โดยการเปรียบเทียบต�นทุนงานก�อสร�างท่ีเกิดขึ้นแล�วจนถึงวันสิ้นงวดกับต�นทุนงานก�อสร�างท้ังหมดท่ีคาดว�าจะใช�ในการ

     ก�อสร�างตามสัญญา รายได�ที่รับรู�แล�วแต�ยังไม�ถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไว�เ� น “รายได�ที่ยังไม�ได�เรียกชําระ” 

     ในงบแสดงฐานะการเงิน

   • รายได�ค�าเช�า : รับรู�ด�วยวิธีเส�นตรงตลอดอายุของสัญญาเช�า 

   • รายได�ดอกเบี้ย : รายได�ดอกเบี้ยต�องรับรู�ตามเกณฑ�อัตราผลตอบแทนที่แท�จริง

   • รายได�เงิน� นผล : รับรู�เมื่อสิทธิที่จะได�รับเงิน� นผลนั้นเกิดขึ้น

2.23 การจ�ายเงิน� นผล

  เงนิ� นผลทีจ่�ายไปยงัผู�ถอืหุ�นของบรษิทัจะรบัรู�ในด�านหนีส้นิในงบการเงนิของกลุ�มกจิการในรอบระยะเวลาบญัชซีึง่ทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น

   ของบริษัทได�อนุมัติการจ�ายเงิน� นผลประจํา�  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติการจ�ายเงิน� นผลระหว�างกาล

2.24 ข�อมูลจําแนกตามส�วนงาน

  ส�วนงานดําเนินงานได�ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให�ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงาน

   ผู�มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน�าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

   ส�วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว�าคือคณะกรรมการท่ีทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ�

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

3.1  � จจัยความเสี่ยงทางการเงิน

  กิจกรรมของกลุ�มกิจการย�อมมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได�แก� ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอัตรา

   แลกเปล่ียน ความเสี่ยงด�านมูลค�ายุติธรรมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด�านกระแสเงินสดอันเกิดจาก

   การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด�านราคา) ความเส่ียงด�านการให�สนิเช่ือ และความเสีย่งด�านสภาพคล�อง แผนการ

   จดัการความเสีย่งโดยรวมของกลุ�มกจิการจงึมุ�งเน�นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบทีท่าํให�เสยีหาย

   ต�อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ�มกิจการให�เหลือน�อยท่ีสดุเท�าท่ีเ� นไปได� โดยจะมีการพิจารณาเ� นคร้ังคราวไปเม่ือผู�บริหาร

   เล็งเห็นว�ามีการเปลี่ยนแปลงใน� จจัยที่มีสาระสําคัญและกระทบต�อความเสี่ยงดังกล�าว
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  การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝ�ายบริหารเงินส�วนกลาง (ส�วนงานบริหารเงินของกลุ�มกิจการ) เ� นไปตามนโยบายท่ีอนุมัติ

   โดยคณะกรรมการบริษัท ส�วนงานบริหารเงินของกลุ�มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป�องกันความเส่ียงทางการเงินด�วยการ

   ร�วมมือกันทํางานอย�างใกล�ชิดกับหน�วยปฏิบัติงานต�างๆ ภายในกลุ�มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะกําหนดหลักการ

   โดยภาพรวมเพือ่จดัการความเสีย่งและนโยบายทีเ่กีย่วข�องไว�เ� นลายลกัษณ�อกัษรรวมถงึนโยบายสาํหรบัความเสีย่งทีเ่ฉพาะเจาะจง 

   เช�น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให�สินเชื่อ การใช�ตราสาร

   ทั้งที่เ� นอนุพันธ�ทางการเงินและไม�ใช�อนุพันธ�ทางการเงินและการลงทุนโดยใช�สภาพคล�องส�วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

  3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

    กลุ�มกจิการได�ทาํสัญญากู�เงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ซึง่เงนิกู�ยมืบางสญัญามอีตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั 

     ซึง่ทาํให�กลุ�มกจิการมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้เกดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้จะเปลีย่นแปลง ซึง่อาจก�อให�เกดิผลกระทบ

     ต�อการดําเนนิงานแก�กลุ�มกจิการและบรษิทัในงวด� จจบุนัและงวดต�อไป ผู�บรหิารไม�ได�ใช�เครือ่งมอืในการบริหารความเสีย่ง

     จากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคาดการณ�ว�าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไม�มากในสถานการณ�� จจุบัน

  3.1.2 ความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อ

    กลุ�มกิจการไม�มกีารกระจุกตวัอย�างมีนยัสาํคัญของความเส่ียงทางด�านสินเช่ือเน่ืองจากกลุ�มกจิการได�มกีารจําหน�ายสินค�า

     และให�บรกิารให�แก�ลกูค�ารายย�อยโดยทัว่ไป ไม�ได�เฉพาะเจาะจงกบัลกูค�าเฉพาะกลุ�มใดกลุ�มหนึง่ อกีทัง้กลุ�มกจิการมนีโยบาย

     ที่เหมาะสมในเร่ืองการให�สินเชื่อเพื่อทําให�เชื่อมั่นได�ว�า ได�ขายสินค�าและให�บริการแก�ลูกค�าท่ีมีประวัติสินเชื่อที่ดีและอยู�

     ในระดับที่เหมาะสม

  3.1.3 ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง

    จาํนวนเงินสดท่ีมอีย�างเพียงพอย�อมแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของสภาพคล�องอย�างรอบคอบ ความสามารถในการหา

     แหล�งเงนิทนุแสดงให�เหน็ได�จากการท่ีกลุ�มกิจการมีวงเงินสินเช่ือในการกู�ยมืทีไ่ด�มกีารตกลงไว�แล�ว ส�วนงานบริหารเงินของ

     กลุ�มกิจการได�ตั้งเป�าหมายว�าจะใช�ความยืดหยุ�นในการระดมเงินทุนโดยรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว�ให�เพียงพอในการ

     ดําเนินกิจการและลงทุนในอนาคต

3.2  การประมาณมูลค�ายุติธรรม

  ตารางต�อไปนีแ้สดงการวิเคราะห�เคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมลูค�าด�วยมูลค�ายุตธิรรมจําแนกตามวิธกีารประมาณมูลค�า ความแตกต�าง

   ของระดับข�อมูลสามารถแสดงได�ดังนี้

  • ข�อมูลระดับที่ 1 ได�แก� ราคาเสนอซื้อขาย (ไม�ต�องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินอย�างเดียวกัน 
  • ข�อมูลระดับที่ 2 ได�แก� ข�อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู�ในข�อมูลระดับที่ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได�โดยตรง 

    (ได�แก� ข�อมูลราคา) หรือโดยอ�อม (ได�แก� ข�อมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย�นั้นหรือหนี้สินนั้น 

  • ข�อมูลระดบัที ่3 ได�แก� ข�อมูลสาํหรบัสนิทรพัย�หรอืหนีส้นิซึง่ไม�ได�มาจากข�อมลูทีส่ามารถสงัเกตได�จากตลาด (ข�อมลูทีไ่ม�สามารถ
    สังเกตได�)

  ตารางต�อไปนี้แสดงสินทรัพย�ทางการเงินที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดูหมายเหตุประกอบ

   งบการเงินข�อ 12 สําหรับการเ� ดเผยข�อมูลเก่ียวกับมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   ข�อ 15 สําหรับการเ� ดเผยข�อมูลเงินกู�ยืม
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งบการเงินรวม

ข�อมูลระดับ 1 ข�อมูลระดับ 2 รวม

บาท บาท บาท

สินทรัพย�ทางการเงินที่รับรู�มูลค�ายุติธรรม

   ผ�านงบกําไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หมายเหตุข�อ 8) - 49,716,063 49,716,063

เงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุข�อ 8) 19,959,265 - 19,959,265

เงินฝากประจํา (หมายเหตุข�อ 8) - 289,875 289,875

สินทรัพย�รวม 19,959,265 50,005,938 69,965,203

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข�อมูลระดับ 1 ข�อมูลระดับ 2 รวม

บาท บาท บาท

สินทรัพย�ทางการเงินท่ีรับรู�มูลค�ายุติธรรม

   ผ�านงบกําไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หมายเหตุข�อ 8) -  49,716,063  49,716,063 

เงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุข�อ 8) 19,959,265  -    19,959,265

เงินฝากประจํา (หมายเหตุข�อ 8) -  -   - 

สินทรัพย�รวม 19,959,265 49,716,063 69,675,328

  ตารางข�างล�างแสดงสินทรัพย�ของกลุ�มกิจการท่ีวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

งบการเงินรวม

ข�อมูลระดับ 1 ข�อมูลระดับ 2 รวม

บาท บาท บาท

สินทรัพย�ทางการเงินท่ีรับรู�มูลค�ายุติธรรม

   ผ�านงบกําไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หมายเหตุข�อ 8) - - -

เงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุข�อ 8) - - -

เงินฝากประจํา (หมายเหตุข�อ 8) 232,108 - 232,108

สินทรัพย�รวม 232,108 - 232,108
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข�อมูลระดับ 1 ข�อมูลระดับ 2 รวม

บาท บาท บาท

สินทรัพย�ทางการเงินท่ีรับรู�มูลค�ายุติธรรม

   ผ�านงบกําไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หมายเหตุข�อ 8) - -  - 

เงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุข�อ 8) -  -   -

เงินฝากประจํา (หมายเหตุข�อ 8) -  -   - 

สินทรัพย�รวม - - -

  ไม�มีรายการโอนระหว�างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค�ายุติธรรมในระหว�าง� 

4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข�อสมมติฐานและการใช�ดุลยพินิจ 

การประมาณการทางบัญชี ข�อสมมติฐานและการใช�ดุลยพินิจ ได�มีการประเมินทบทวนอย�างต�อเนื่อง และอยู�บนพื้นฐานของประสบการณ�

 ในอดีตและ� จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ�ถึงเหตุการณ�ในอนาคตที่เชื่อว�ามีเหตุผลในสถานการณ�ขณะนั้น

4.1  ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข�อสมมติฐาน

  กลุ�มกจิการมกีารประมาณการทางบญัช ีและใช�ข�อสมมตฐิานทีเ่กีย่วข�องกบัเหตกุารณ�ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชอีาจ

   ไม�ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและข�อสมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย�างเ� นสาระสาํคญัทีอ่าจเ� นเหตใุห�เกดิ

   การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย�และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน�า มีดังนี้

  4.1.1 ค�าเผื่อการลดมูลค�าของสินค�าคงเหลือ ค�าเผื่อสินค�าเคลื่อนไหวช�าและค�าเผื่อสินค�าเสื่อมสภาพ

    กลุ�มกจิการต�องประมาณมลูค�าสทุธทิีค่าดว�าจะได�รบัของสนิค�าสาํเรจ็รปูทกุชนดิ โดยประมาณจากราคาถวัเฉลีย่ของข�อมลู

     การซ้ือขายใน� จจุบันและแนวโน�มราคาขายในอนาคต การพิจารณาค�าเผ่ือสินค�าเคลื่อนไหวช�าจะมีการพิจารณาจากอายุ

    ของสินค�าคงเหลือที่ค�างอยู�ในคลังสินค�า และสําหรับการพิจารณาค�าเผื่อสินค�าเสื่อมสภาพจะมีการพิจารณาจากสภาพ

     ที่แท�จริงของสินค�าน้ันๆ ว�าเสื่อมสภาพหรือไม� โดยคํานึงถึงราคาท่ีคาดว�าจะขายได�ประกอบไปด�วย

  4.1.2 การรับรู�รายได�

    กลุ�มกจิการใช�วธิกีารรับรู�รายได�ตามขัน้ความสาํเร็จ สาํหรับสญัญาบริการออกแบบทีม่รีาคาคงท่ี กลุ�มกจิการต�องประมาณการ

     การให�บริการท่ีทําแล�วจนถึง� จจุบันเทียบเ� นสัดส�วนของการบริการท้ังหมดท่ีต�องทํา หากสัดส�วนงานท่ีทําเสร็จและงาน

     ทั้งหมดเปลี่ยนไปร�อยละ 1 จากที่ผู�บริหารประมาณการไว� จะทําให�รายได�ที่รับรู�ใน� เพิ่มขึ้น 8.38 ล�านบาท ในกรณีที่งาน

     ที่ทําเสร็จเพิ่มขึ้น หรือลดลง 8.38 ล�านบาท ในกรณีที่งานที่ทําเสร็จลดลง

    นอกจากนี้กลุ�มกิจการยังต�องประมาณการรายได�และผลประกอบการของสัญญาให�บริการในอนาคต โดยเฉพาะสัญญา

     ก�อสร�างเพื่อประเมินความสามารถในการทํากําไร โดยในกรณีขาดทุน กลุ�มกิจการจะต�องมีการรับรู�ผลขาดทุนที่คาดว�า

     จะเกิดขึ้นเ� นค�าใช�จ�ายทันที
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5 การจัดการความเสี่ยงในส�วนของทุน

วตัถปุระสงค�ของกลุ�มกจิการในการบรหิารทนุของบรษิทันัน้ เพือ่การดาํรงไว�ซึง่ความสามารถในการดาํเนนิงานอย�างต�อเนือ่งของกลุ�มกจิการ 

 เพือ่สร�างผลตอบแทนต�อผู�ถอืหุ�นและเ� นประโยชน�ต�อผู�มสี�วนได�เสยีอ่ืน และเพือ่ดาํรงไว�ซึง่โครงสร�างของทุนทีเ่หมาะสม เพือ่ลดต�นทนุของ

 เงินทุน

ในการดํารงไว�หรือปรับโครงสร�างของทุน กลุ�มกิจการอาจปรับนโยบายการจ�ายเงิน� นผลให�กับผู�ถือหุ�น การคืนทุนให�แก�ผู�ถือหุ�น การออก

 หุ�นใหม� หรือการขายสินทรัพย�เพื่อลดภาระหนี้สิน

6 ข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน

กลุ�มกิจการนําเสนอข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงานโดยแสดงส�วนงานธุรกิจเ� นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากการ

 จัดกลุ�มโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ�และบริการเ� นเกณฑ�ในการกําหนดส�วนงาน

ส�วนงานธุรกิจที่สําคัญของกลุ�มกิจการมีดังนี้

จําหน�ายแก�ส� โตรเลียม ได�แก� ธุรกิจจําหน�ายแก�สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส�ง 

จําหน�ายอุปกรณ�ติดตั้งระบบแก�ส ได�แก�  ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก�สในรถยนต�และอุตสาหกรรม

บริการขนส�ง ได�แก�  ธุรกิจบริการขนส�งแก�สทางบก

บริการรับเหมาก�อสร�าง ได�แก�  ธุรกิจรับเหมาก�อสร�างและอุตสาหกรรม

บริการตรวจสอบความปลอดภัย ได�แก�  ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก�สในรถยนต�และอุตสาหกรรม

อื่นๆ ได�แก�  ธุรกิจลงทุน (ถือหุ�นเพื่อลงทุน)

กลุ�มบริษัทมีลูกค�าในธุรกิจบริการรับเหมาก�อสร�างจํานวน 1 ราย ที่มีรายได�เกินร�อยละ 10 ของยอดรายได�รวมในข�อมูลทางการเงินรวม

 สําหรับ� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เ� นจํานวน 181.65 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : เ� นจํานวน 248.15 ล�านบาท)
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7 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 671,784 64,198 674 1,966

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน 17,998,263 2,407,861 10,747,028 5,324,442

 - ประเภทออมทรัพย� 194,290,208 80,369,008 75,427,148 52,046,602

 - ประเภทเงินฝากระยะส้ัน 73,548,535 7,259,331 44,047,900 7,259,331

รวม 286,508,790 90,100,398 130,222,750 64,632,341

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน 67,355,200 40,455,019 63,355,200 36,455,019

เงินฝากธนาคารระยะส้ันมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท�จริงอยู�ท่ีร�อยละ 0.37 ถึง 1.35 (พ.ศ. 2558 : 0.37 ถึง 1.58) และเงินฝากดังกล�าว มีระยะเวลา

 ครบกําหนดโดยเฉลี่ยอยู�ที่ 3 ถึง 12 เดือน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกันเ� นเงินฝากประเภทออมทรัพย�และฝากประจํา 3 เดือน ถึง 12 เดือน

สําหรับข�อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดและเงินเบิกเกินบัญชีประกอบด�วยรายการดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 286,508,790 90,100,398 130,222,750 64,632,341

เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุข�อ 15) - (61,500) - -

286,508,790 90,038,898 130,222,750 64,632,341
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8 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด�วยรายการดังต�อไปนี้

งบการเงินรวม

หลักทรัพย�เพื่อค�า

หลักทรัพย�ที่ถือไว�จน

ครบกําหนดภายใน 

1 � 

รวม

บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - - -

การซ้ือเพิ่มขึ้น - 232,108 232,108

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 232,108 232,108

การซ้ือเพิ่มขึ้น 20,000,000 109,572,536 129,572,536

การจําหน�ายออกไป - (59,798,706) (59,798,706)

หักการตีราคาใหม�ของหลักทรัพย� (40,735) - (40,735)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  19,959,265  50,005,938 69,965,203

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพย�เพื่อค�า

หลักทรัพย�ที่ถือไว�จน

ครบกําหนดภายใน 

1 � 

รวม

บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - - -

การซ้ือเพิ่มขึ้น - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - - -

การซ้ือเพิ่มขึ้น 20,000,000 49,716,063 69,716,063

การจําหน�ายออกไป - - -

หักการตีราคาใหม�ของหลักทรัพย� (40,735) - (40,735)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  19,959,265 49,716,063 69,675,328
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มูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนมีดังนี้

งบการเงินรวม

หลักทรัพย�เพื่อค�า

หลักทรัพย�ที่ถือไว�จน

ครบกําหนดภายใน 

1 � 

รวม

บาท บาท บาท

 

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20,000,000 50,005,938 70,005,938

หัก  ขาดทุนที่ยังไม�เกิดขึ้น (40,735) - (40,735)

มูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 19,959,265 50,005,938 69,965,203

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพย�เพื่อค�า

หลักทรัพย�ที่ถือไว�จน

ครบกําหนดภายใน 

1 � 

รวม

บาท บาท บาท

 

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20,000,000 49,716,063 69,716,063

หัก  ขาดทุนที่ยังไม�เกิดขึ้น (40,735) - (40,735)

มูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 19,959,265 49,716,063 69,675,328

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั้นมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

หลักทรัพย�เพื่อค�า

หลักทรัพย�ที่ถือไว�จน

ครบกําหนดภายใน 

1 � 

รวม

บาท บาท บาท

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 49,716,063  49,716,063 

เงินลงทุนในตราสารทุน 20,000,000 -  20,000,000 

เงินฝากประจํา - 289,875  289,875 

หัก  ขาดทุนที่ยังไม�เกิดขึ้น (40,735) - (40,735) 

มูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 19,959,265 50,005,938 69,965,203
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยอดรวมของเงินลงทุนระยะสั้นมีรายละเอียดดังนี้ (ต�อ)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพย�เพื่อค�า

หลักทรัพย�ที่ถือไว�จน

ครบกําหนดภายใน 

1 � 

รวม

บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหน้ี  -    49,716,063  49,716,063 

เงินลงทุนในตราสารทุน  20,000,000  -    20,000,000 

เงินฝากประจํา - - -

หัก  ขาดทุนที่ยังไม�เกิดขึ้น (40,735) - (40,735)

มูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  19,959,265  49,716,063  69,675,328 

มูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นมีมูลค�าเท�ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม�มีสาระสําคัญ 

9 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค�า 199,512,187 57,130,399 57,238,480 42,859,941

หัก  ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,631,449) (1,178,809) (1,030,189) (1,038,030)

รวมลูกหนี้การค�า - สุทธิ 195,880,738 55,951,590 56,208,291 41,821,911

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุข�อ 28) - 400,000 882,329 1,595,200

ลูกหนี้อื่น 403,186 151,710 161,978 150,709

ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า 5,474,907 6,493,183 1,322,660 983,999

ดอกเบี้ยค�างรับ (หมายเหตุข�อ 28) - 911,623 3,896,878 3,017,774

รายได�ค�างรับ - ค�าบริการตรวจสอบความปลอดภัย 6,930,024 9,853,792 - -

รายได�ค�าก�อสร�างที่ยังไม�ได�เรียกชําระ 53,000,280 50,447,011 - -

ลูกหนี้กรมสรรพากร 

   - ภาษีมูลค�าเพิ่มและภาษีเงินได� หัก ณ ที่จ�าย 48,500,794 4,664,933 826,303 -

รวมลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 310,189,929 128,873,842 63,298,439 47,569,593

รายได�ที่ยังไม�ได�เรียกชําระเป�นรายได�ที่เกิดจากสัญญาก�อสร�าง โดยปกติรายได�ดังกล�าวจะถูกเรียกเก็บเงินจากลูกค�าหลังจาก

 การก�อสร�างแล�วเสร็จ ซึ่งงานก�อสร�างส�วนใหญ�คาดหวังว�าจะแล�วเสร็จในไตรมาสหน�าของป� พ.ศ. 2560
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ลูกหนี้การค�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห�ตามอายุหนี้ที่ค�างชําระได�ดังนี้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้การค�า

ยังไม�ครบกําหนดชําระ 155,564,545 33,823,310 25,799,910 25,086,836

เกินกําหนดชําระ

- น�อยกว�า 3 เดือน 34,354,077 16,142,438 29,523,422 13,832,842

- เกินกว�า 3 เดือนแต�ไม�เกิน 6 เดือน 6,051,775 1,380,114 285,000 382,564

- เกินกว�า 6 เดือนแต�ไม�เกิน 12 เดือน 1,474,810 1,312,192 1,014,466 1,096,025

- เกินกว�า 12 เดือน 2,066,980 4,472,345 615,682 2,461,674

รวม 199,512,187 57,130,399 57,238,480 42,859,941

หัก  ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,631,449) (1,178,809) (1,030,189) (1,038,030)

ลูกหนี้การค�า - สุทธิ 195,880,738 55,951,590 56,208,291 41,821,911

ผู�บริหารเชื่อว�าค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได�บันทึกไว�เพียงพอแล�วและจะไม�มีความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อมากไปกว�าจํานวนหน้ีสงสัยจะสูญ

 ที่ได�บันทึกแล�ว โดยคํานึงจากลักษณะของลูกหนี้การค�าและจากประสบการณ�การเรียกเก็บหนี้ของกลุ�มกิจการ ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ

 บางส�วนได�มีรับเช็คธนาคารลงวันที่ล�วงหน�ามาเ� นหลักประกันเรียบร�อยแล�ว และการเรียกเก็บเงินตามเช็คลงวันที่ล�วงหน�าดังกล�าวยัง

 เ� นไปตามปกติ   

10 สินค�าคงเหลือ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สินค�าสําเร็จรูป - แก�ส� โตรเลียม 24,706,725 28,860,102 24,780,207 29,007,820

 - ถังแก�สติดตั้งและชุดอุปกรณ� 12,685,812 19,706,965 - -

งานระหว�างทํา - การติดตั้งระบบแก�ส 61,859 1,343,678 - -

งานระหว�างก�อสร�างตามสัญญาก�อสร�าง 1,550,687 7,576,542 - -

วัตถุดิบ 3,917,822 3,450,839 - -

วัสดุสิ้นเปลือง 1,584,624 1,618,818 - -

รวม 44,507,529 62,556,944 24,780,207 29,007,820

หัก  ค�าเผื่อการลดมูลค�าของสินค�าคงเหลือ (12,883,576) (19,518,128) - -

สินค�าคงเหลือ - สุทธิ 31,623,953 43,038,816 24,780,207 29,007,820
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งานระหว�างก�อสร�างตามสัญญาก�อสร�าง - เ� นงานรับเหมาก�อสร�างอสังหาริมทรัพย� และก�อสร�างระบบนํ้ามันและแก�ส 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 7,576,542 5,800,000 - -

ต�นทุนงานก�อสร�างที่เกิดขึ้นในระหว�าง� 596,942,822 185,477,532 - -

ค�าใช�จ�ายงานก�อสร�างที่รับรู�ในระหว�าง� (602,968,677) (183,700,990) - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,550,687 7,576,542 - -

ต�นทุนงานก�อสร�างที่เกิดขึ้น และกําไร

   (หักรายการขาดทุน) ที่รับรู�จนถึง� จจุบัน 2,115,016,060 274,613,920 - -

เงินรับล�วงหน�าจากสัญญาก�อสร�าง 217,633,335 - - -

ลูกหนี้ตามสัญญาก�อสร�างได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุข�อ 9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีเงินคํ้าประกันผลงานคงค�างจํานวน 24.68 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : ไม�มีเงินคํ้าประกัน

 ผลงานคงค�าง) นอกจากน้ีบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันเพื่อประกันผลงานจํานวน 238.55 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : 15.10 ล�านบาท) 

ต�นทุนของสินค�าคงเหลือที่รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายและรวมอยู�ในต�นทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป�นจํานวน 

 1,066.87 ล�านบาท และ 785.16 ล�านบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : 1,076.45 ล�านบาท และ 884.99 ล�านบาท ตามลาํดบั) 

กลุ�มกจิการ มคี�าเผือ่ต�างๆ สาํหรับสนิค�าสาํเรจ็รปูเป�นจาํนวน 12.88 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : 19.52 ล�านบาท) โดยส�วนใหญ�เป�นสนิค�า

 สําเร็จรูปสําหรับอุปกรณ�ติดตั้งแก�ส ในงบการเงินรวม ในระหว�างป�กลุ�มกิจการกลับค�าเผื่อสินค�าคงเหลือจํานวน 6.64 ล�านบาท 

 (พ.ศ. 2558 : ตัง้ค�าเผือ่เพิม่จาํนวน 17.77 ล�านบาท)

ภายใต�ข�อกําหนดของกระทรวงพลังงานท่ีเกี่ยวข�องได�กําหนดให�กลุ �มกิจการและบริษัทต�องสํารองแก�สป�โตรเลียมไว�ที่อัตรา

 ร�อยละ 1 ของปริมาณการค�าในแต�ละงวด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ�มกจิการได�สาํรองแก�สป�โตรเลยีมไว�จาํนวน 8.00 ล�านบาท

 ซึ่งแสดงภายใต�สินค�าสําเร็จรูปประเภทแก�สป�โตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2558 : จํานวน 8.56 

 ล�านบาท)
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11 เงินลงทุนในบริษัทย�อยและบริษัทร�วม 
11

. 1
 
บร
ิษ
ัท
ย�อ
ย

 
 

กล
ุ�ม
กิจ
กา
รมี
บ
ริษ
ัท
ย�อ
ย 
ณ
 ว
ันท
ี่ 3
1 
ธัน
วา
ค
ม
 ด
ังต
�อไ
ป
นี้

งบ
กา
รเ
งิน
เฉ
พ
าะ
กิจ
กา
ร

ช
ื่อ

สถ
าน
ที่
หล
ักใ
น

กา
รป
ระ
กอ
บ

ธุร
กิจ

/ป
ระ
เท
ศ
ท
ี่

จด
ท
ะเ
บ
ียน
จัด
ต
ั้ง

ลัก
ษ
ณ
ะข
อง
ธุร
กิจ

สัด
ส�ว
นข
อง
หุ�น
สา
มัญ

ท
ี่ถือ
โด
ย

บร
ิษ
ัท
ให
ญ
�

(ร
�อย
ละ

)

สัด
ส�ว
นข
อง
หุ�น
สา
มัญ

ท
ี่ถือ
โด
ย

กล
ุ�มก
ิจก
าร

(ร
�อย
ละ

)

สัด
ส�ว
นข
อง

หุ�น
สา
มัญ

ท
ี่ถือ
โด
ยส
�วน
ได
�เส
ียท
ี่

ไม
�มีอ
ําน
าจ
ค
วบ
ค
ุม

(ร
�อย
ละ

)

ต
าม
รา
ค
าท
ุน 

- 
สุท
ธิ

(บ
าท

)

ลัก
ษ
ณ
ะค
วา
มส
ัมพ
ันธ
�

พ
.ศ

. 2
55

9
พ
.ศ

. 2
55

8
พ
.ศ

. 2
55

9
พ
.ศ

. 2
55

8
พ
.ศ

. 2
55

9
พ
.ศ

. 2
55

8
พ
.ศ

. 2
55

9
พ
.ศ

. 2
55

8

บ
ริษ
ัท
 ท
าค
ูนิ(
ป
ระ
เท
ศ
ไท
ย)

 จ
ํากั
ด
 

ไท
ย

ธุร
กิจ
บริ
กา
รติ
ดตั้
งร
ะบ
บแ
ก�ส
รถ
ยน
ต�

ถือ
หุ�น
โด
ยต
รง

99
.9
9

99
.9
9

99
.9
9

99
.9
9

00
.0
1

00
.0
1

53
,3
76

,7
90

53
,3
76

,7
90

  
 (
ท
าค
ูนิไ
ท
ย)

 แ
ละ
อุต
สา
หก
รร
มแ
ละ
รับ
เห
มา
ก�อ
สร
�าง

บ
ริษ
ัท
 ร
าช
พ
ฤก
ษ
� ว
ิศ
วก
รร
ม
 จ
ํากั
ด

ไท
ย

ธุร
กิจ
บริ
กา
รต
รว
จส
อบ
คว
าม
ปล
อด
ภัย

ถือ
หุ�น
โด
ยต
รง

99
.9
9

99
.9
9

99
.9
9

99
.9
9

00
.0
1

00
.0
1

21
,3
39

,8
00

21
,3
39

,8
00

  
 (
รา
ชพ
ฤก
ษ
�)

   
ระ
บบ
แก
�สร
ถย
นต
�แล
ะอุ
ตส
าห
กร
รม

บ
ริษ
ัท
 จ
ี แ
ก�ส

 โ
ลจ
ิสต
ิกส
� จ
ําก
ัด
 

ไท
ย

ธุร
กิจ
บ
ริก
าร
ขน
ส�ง
แก
�สท
าง
บ
ก

ถือ
หุ�น
โด
ยต
รง

99
.9
9

99
.9
9

99
.9
9

99
.9
9

00
.0
1

00
.0
1

15
,6
43

,1
80

15
,6
43

,1
80

  
 (
จี 
แก
�ส)

บ
ริษ
ัท
 น
ิวแ
ม
น 
กร
ีน 
จํา
กัด

 
ไท
ย

ธุร
กิจ
ลง
ท
ุน

ถือ
หุ�น
โด
ยต
รง

99
.9
9

99
.9
9

99
.9
9

99
.9
9

00
.0
1

00
.0
1

14
2,
84

6,
34

4
14

9,
99

9,
70

0

  
 (
นิว
แม
น 
กรี
น)

บ
รัษ
ัท
 ซ
ี เ
อ 
แซ
ด
 (
ป
ระ
เท
ศ
ไท
ย)

 
ไท
ย

ธุร
กิจ
บ
ริก
าร
รับ
เห
ม
าก
�อส
ร�า
ง

ถือ
หุ�น
ทา
งอ
�อม
ผ�า
น

-
-

51
.3
0

47
.7
2

48
.7
0

-
-

-

  
 จ
ํากั
ด
 (
ซี 
เอ

 แ
ซด

)
ทา
คูนิ
ไท
ย

บริ
ษัท

 เ
จ 
เค

 อี
 ซี

 จํ
ากั
ด 

(เ
จ 
เค

 อี
 ซี

)
ไท
ย

ธุร
กิจ
บ
ริก
าร
รับ
เห
ม
าก
�อส
ร�า
ง

ถือ
หุ�น
ทา
งอ
�อม
ผ�า
น 

-
-

51
.2
2

-
48

.7
8

-
-

-

ซี 
เอ
 แ
ซด

รว
ม

23
3,
20

6,
11

4
24

0,
35

9,
47

0

บ
ริษ
ัท
ย�อ
ยด
ังก
ล�า
วข
�าง
ต
�นไ
ด
�รว
ม
อยู
�ใน
กา
รจั
ด
ท
ําง
บ
กา
รเ
งิน
รว
ม
ขอ
งก
ลุ�ม
กิจ
กา
ร 
สัด
ส�ว
นข
อง
สิท
ธิใ
นก
าร
ออ
กเ
สีย
งใ
นบ
ริษ
ัท
ย�อ
ยท
ี่ถือ
โด
ยบ
ริษ
ัท
ให
ญ
�ไม
�แต
กต
�าง
จา
กสั
ด
ส�ว
นท
ี่ถือ
ห
ุ�นส
าม
ัญ
 



95  

 ข�อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย�อยที่มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

 รายละเอียดด�านล�างแสดงข�อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย�อยแต�ละรายที่มีส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

  ต�อกลุ�มกิจการ

 งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป  

ซี เอ แซด

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส�วนที่หมุนเวียน

สินทรัพย� 370,786,777

หนี้สิน (419,185,438)

รวมสินทรัพย�หมุนเวียนสุทธิ (48,398,661)

ส�วนที่ไม�หมุนเวียน

สินทรัพย� 375,115,609

หนี้สิน (229,190,196)

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเวียนสุทธิ 145,925,413

สินทรัพย�สุทธิ 97,526,752

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

ซี เอ แซด

บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายได� 661,473,732

กําไรก�อนภาษี 15,987,205

ภาษีเงินได� (3,649,262)

กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานต�อเนื่อง 12,337,943

กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานท่ียกเลิก -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,950,455

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,288,398

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�วนที่เ� นของส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม 1,604,227
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งบกระแสเงินสดโดยสรุป

ซี เอ แซด

บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดได�มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 30,286,675

จ�ายดอกเบี้ย (8,277,900)

จ�ายภาษีเงินได� (20,513,508)

เงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,495,267

เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน (294,228,984)

เงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 295,942,927

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,209,210

เงินสด รายการเทียบเท�าเงินสดและเงินเบิกเกินบัญชีต�น� 4,267,243

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดปลาย� 7,476,453

ข�อมูลข�างต�นแสดงด�วยจํานวนก�อนการตัดรายการระหว�างกัน

  1}  การซื้อธุรกิจบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด

    วันที่ 26 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด ครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติ

     การลงทุนเพิ่มใน ซี เอ แซด ซึ่งแต�เดิมกลุ�มกิจการถือหุ�นในอัตราร�อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบียน เ� นร�อยละ 51.30 

     ของทุนจดทะเบียน โดยกลุ�มกิจการเข�าซ้ือหุ�นเพิ่มทุนในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ด�วยเงินจํานวน 4 ล�านบาท ทั้งนี้

     การเพิ่มสัดส�วนการถือหุ�นดังกล�าวส�งผลให� ซี เอ แซด เปลี่ยนจากบริษัทร�วมเ� นบริษัทย�อย กลุ�มกิจการคาดว�าจะได�รับ

     ประโยชน�จากขยายธุรกิจด�านงานก�อสร�างในอนาคตจากการซ้ือดังกล�าว

    ค�าความนิยมจํานวน 19.38 ล�านบาท เกิดขึ้นจากหลาย� จจัย เช�น สิ่งที่คาดหวังจากการรวมการดําเนินงานของกิจการ 

     โดยรวมแรงงานทีม่ทีกัษะสงูและจะทาํให�เกดิการประหยดั เนือ่งจากขนาดและสนิทรพัย�ทีย่งัไม�ได�รบัรู�มาก�อนในงบการเงนิ 

     เช�น แรงงาน

    สิ่งตอบแทนที่คาดว�าจะจ�ายสําหรับ ซี เอ แซด และสินทรัพย�ที่ได�มาและหนี้สินที่จะรับรู� ณ วันที่ซื้อกิจการ สรุปได�

     ดังรายละเอียดของตารางข�างล�าง
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ส่ิงตอบแทนท่ีจ�าย ณ วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559

ล�านบาท

เงินสด 4.00

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว�าจะต�องจ�าย 6.63

ส่ิงตอบแทนท้ังหมดท่ีโอนให� 10.63

มูลค�ายุติธรรมของส�วนได�เสียใน ซี เอ แซด ซ่ึงถืออยู�ก�อนวันรวมธุรกิจ 58.90

ส่ิงตอบแทนท้ังหมด 69.53

ล�านบาท

มูลค�าท่ีรับรู� ณ วันท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพย�ท่ีได�มาและหน้ีสินท่ีรับมา

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 3.57

ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน 52.77

รายได�ท่ียังไม�ได�รับชําระ 139.95

สินค�าคงเหลือ 2.33

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 27.27

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� 24.32

สัญญาท่ีสําคัญ* 10.70

สินทรัพย�อ่ืน 36.04

เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน (87.82)

ภาระผูกพันผลประโยชน�เม่ือเกษียณอายุ (0.26)

รายได�ค�าบริการรับล�วงหน�า (28.76)

เงินกู�ยืม (66.00)

หน้ีสินอ่ืน (16.35)

สินทรัพย�ท่ีสามารถระบุได� 97.76

ส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม 47.61

ค�าความนิยม 19.38

    *สัญญาที่สําคัญเ� นสัญญาที่ทํากับลูกค�าที่เกี่ยวข�องที่ได�มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู�ด�วยมูลค�ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ 

     สัญญาท่ีทํากับลูกค�ามีอายุการให�ประโยชน�ที่ทราบได�แน�นอน
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    ข�อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�ายกําหนดให�ผู�ซื้อจ�ายส่ิงตอบแทนให�กับเจ�าของเดิมของ ซี เอ แซด จํานวนเงิน

     ทั้งหมดที่ผู�ซื้ออาจต�องจ�ายในอนาคต (ไม�ได�คิดลด) ซึ่งกําหนดไว�ภายใต�ข�อตกลงของสิ่งตอบแทนที่คาดว�าจะต�องจ�าย

     จาํนวนเงิน 6.63 ล�านบาท มลูค�ายุตธิรรมของข�อตกลงของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว�าจะต�องจ�ายจํานวน 6.63 ล�านบาท เ� นเงนิ

     � นผลที่จะต�องจ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 

     ก�อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

    

    มูลค�ายุติธรรมของลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่นจํานวน 52.77 ล�านบาท ซึ่งรวมมูลค�ายุติธรรมของลูกหนี้การค�าจํานวน 

     52.72 ล�านบาท มูลค�าตามสัญญาของลูกหนี้การค�าที่ครบกําหนดชําระเ� นจํานวนเงิน 32.94 ล�านบาท ซึ่งในจํานวนน้ี 

     1.29 ล�านบาท คาดว�าจะไม�สามารถเรียกเก็บได�

    

    มูลค�ายุติธรรมของส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุมใน ซี เอ แซด ซึ่งเ� นบริษัทที่ไม�ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�

     ถูกวัดมูลค�าด�วยมูลค�าของสินทรัพย�สุทธิที่ระบุได�ของ ซี เอ แซด ตามสัดส�วนของผู�ถือหุ�นที่ถือโดยส�วนได�เสียไม�มีอํานาจ

     ควบคุม

    

    กลุ�มกิจการรับรู�กําไรจํานวน 19.26 ล�านบาท จากการวัดมูลค�ายุติธรรมของส�วนได�เสียร�อยละ 47.27 ของเจ�าของ ซี เอ แซด 

     ที่กลุ�มกิจการถือไว�ก�อนที่จะมีการรวมธุรกิจ กําไรจํานวนน้ีรวมอยู�ในรายได�อื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ� สิ้นสุด

     วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

    

    รายได�ที่รวมอยู�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตั้งแต�วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เ� นของ ซี เอ แซด เ� นจํานวน 

     435.53 ล�านบาท กําไรของ ซี เอ แซด จํานวน 3.36 ล�านบาท ได�ถูกรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

    

    หาก ซี เอ แซด ได�ถูกรวมในงบการเงินรวมตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแสดงรายได�

     จํานวน 633.98 ล�านบาท และกําไรจํานวน 9.43 ล�านบาท

    

    ข) การซื้อธุรกิจ บริษัท เจ เค อี ซี จํากัด

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัทซี เอ แซด (ประเทศไทย ) จํากดั ผู�ถือหุ�นมีมติ

     อนุมตัใิห�บรษิทัลงทนุในหุ�นสามัญของ เจ เค อ ีซ ีซึง่เ� นบริษทัทีจ่ดัตัง้ขึน้มาใหม�ใน�  พ.ศ. 2559 และดาํเนินธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่ง

     กับการรับเหมาก�อสร�าง เ� นจํานวน 21,000 หุ�น ราคามูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท รวมเ� นเงินลงทุนจํานวน 2.10 

     ล�านบาท คิดเ� นร�อยละ 51.22 ของหุ�นสามัญทั้งหมดของ เจ เค อี ซี ส�งผลให� ซี เอ แซด มีอํานาจควบคุม เจ เค อี ซี

     ตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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ส่ิงตอบแทนท่ีจ�าย ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ล�านบาท

เงินสด 2.10

ส่ิงตอบแทนท้ังหมดท่ีโอนให� 2.10

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  1.31 

ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน  3.10 

รายได�ท่ียังไม�ได�รับชําระ  7.88 

สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน  0.01 

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน  0.66 

อุปกรณ�  0.44 

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน  0.03 

สินทรัพย�อ่ิน  0.47 

เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน  (1.24)

รายได�ค�าบริการรับล�วงหน�า  (7.48)

เงินกู�ยืม  (0.40)

หน้ีสินอ่ืน  (0.33)

สินทรัพย�ท่ีสามารถระบุได�สิทธิ 4.45

ส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม 2.17

กําไรจากการต�อรองราคาซ้ือ (0.18)

    กําไรจากการต�อรองราคาซ้ือ จํานวน 0.18 ล�านบาท ถูกรับรู�เ� นรายได�อื่นในงบการเงินรวม

    รายได�ที่รวมอยู�ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตั้งแต� วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เ� นของ เจ เค อี ซี เ� นจํานวน 

     57.92 ล�านบาท กําไรของ เจ เค อี ซี จํานวน 3.29 ล�านบาท ได�ถูกรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

    หาก เจ เค อี ซี ได�ถูกรวมในงบการเงินรวมตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแสดงรายได�

     จํานวน 78.41 ล�านบาท และกําไรจํานวน 3.63 ล�านบาท

 11.2 เงินลงทุนในบริษัทร�วม

  รายการข�างล�างนี้แสดงรายชื่อบริษัทร�วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ที่มีสาระสําคัญต�อกลุ�มบริษัทตามความเห็นของกรรมการ 

   บริษัทร�วมดังกล�าวมีทุนเรือนหุ�นทั้งหมดเ� นหุ�นสามัญ ซึ่งกลุ�มบริษัทได�ถือหุ�นทางตรงและทางอ�อม ประเทศท่ีจดทะเบียน

   จัดตั้งเ� นแห�งเดียวกับสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ



100  

ประเทศ

ที่จด

ทะเบียน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

สัดส�วนของส�วนได�เสีย

(ร�อยละ) ลักษณะ

ตาม

ราคาทุน

ตามวิธี

ส�วนได�

เสีย ตามราคาทุน

ตามวิธีส�วน

ได�เสีย

ชื่อ จัดตั้ง

พ.ศ. 

2559

พ.ศ. 

2558

ความ

สัมพันธ�

วิธีการวัด

มูลค�า บาท บาท บาท บาท

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)

   จํากัด (ซี เอ แซด) ไทย 51.30 47.72 บริษัทร�วม วิธีส�วนได�เสีย - - 26,010,000 36,778,244

บริษัท เวลล�โคราช

   เอ็นเนอร�ยี จํากัด (เวลล�โคราช) ไทย - 45.00 บริษัทร�วม วิธีส�วนได�เสีย - - 140,000,000 130,466,299

- - 166,010,000 167,244,543

  การขายเงินลงทุนในเวลล�โคราช

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททาคูนิ กรุ�ป จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติขายเงินลงทุน เวลล�

   โคราช เอ็นเนอร�ยี ที่ถือโดย นิวแมน กรีน ทั้งหมดจํานวน 12.60 ล�านหุ�น คิดเ� นอัตราส�วนร�อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 

   134.74 ล�านบาท ให�กับบุคคลภายนอกโดยกลุ�มกิจการได�ลงนามในสัญญาซ้ือขายและได�รับเงินจากการจําหน�ายเงินลงทุนในวันที่ 

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ�มบริษัทรับรู�กําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล�าวจํานวน 25.42 ล�านบาท ซึ่งแสดงอยู�ในรายได�อื่น

   ในงบการเงินรวม

  เงินลงทุนที่ปฏิบัติตามวิธีส�วนได�เสีย

  จํานวนท่ีรับรู�ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

บริษัทร�วม - 167,244,543 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 167,244,543 - -

  

  จํานวนท่ีรับรู�ในงบกําไรขาดทุนมีดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

บริษัทร�วม 20,675,208 1,234,543 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20,675,208 1,234,543 - -
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  ข�อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร�วม

  ข�อมูลทางการเงินสําหรับ ซี เอ แซด และ เวลล�โคราช ซ่ึงปฏิบัติตามวิธีส�วนได�เสีย แสดงดังต�อไปน้ี

  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป  

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 

7 เมษายน พ.ศ. 2559 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ซี เอ แซด เวลล�โคราช รวม

บาท บาท บาท

รายได� 198,475,423 40,311,530 238,786,953

ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย (1,833,512) (20,108,589) (21,942,101)

ค�าใช�จ�ายดอกเบี้ย (1,305,478) (19,441,906) (20,747,384)

กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานต�อเนื่อง 7,672,405 (52,235,844) (44,563,439)

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (1,597,118) - (1,597,118)

กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานต�อเนื่อง 6,075,287 (52,235,844) (46,160,557)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6,075,287 (52,235,844) (46,160,557)

  ข�อมูลข�างต�นเ� นจํานวนท่ีรวมอยู�ในงบการเงินของบริษัทร�วม (ซึ่งไม�ใช�เพียงแค�ส�วนแบ�งของกลุ�มบริษัทในบริษัทร�วมดังกล�าว) 

   และปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต�างของนโยบายการบัญชีของกลุ�มบริษัทและบริษัทร�วม 
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12 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

อาคาร

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 6,912,319

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม (1,704,444)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,207,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบัญชีต�น�  - สุทธิ 5,207,875

ค�าเสื่อมราคา (345,616)

ราคาตามบัญชี�ลาย�  - สุทธิ 4,862,259

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 6,912,319

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม (2,050,060)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,862,259

มูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558* 43,000,000

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาตามบัญชีต�น�  - สุทธิ 4,862,259

ค�าเสื่อมราคา (345,615)

ราคาตามบัญชี�ลาย�  - สุทธิ 4,516,644

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 6,912,319

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม (2,395,675)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,516,644

มูลค�ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559* 43,000,000
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*กลุ�มกิจการได�ว�าจ�างให�บริษัทประเมินมูลค�าสินทรัพย�อิสระภายนอกเพ่ือทําการประเมินมูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุน

 สําหรับอาคารท่ีให�เช�าแก�บุคคลภายนอกที่ตั้งอยู�ที่สํานักงานใหญ� มูลค�ายุติธรรมได�จัดทําขึ้นตามหลักเกณฑ�รายได�โดยใช�ข�อมูลสาธารณะ

 ที่เ� ดเผยทั่วไปและข�อมูลธุรกิจของทรัพย�สินที่ประเมินในการหาสมมติฐานด�านรายได�ค�าเช�าและใช�ข�อมูลเปรียบเทียบกับกิจการประเภท

 เดียวกันประกอบการประเมินค�าใช�จ�ายท่ีเกี่ยวข�องและใช�อัตราคิดลดร�อยละ 11 ตามรายงานล�าสุดลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดย

 มลูค�ายุตธิรรมอยู�ในระดบั 3 ของลาํดบัชัน้มลูค�ายุตธิรรม อนึง่ผู�บรหิารเชือ่ว�าไม�ม�ี จจยัทีส่ําคญัทีอ่าจส�งผลกระทบต�อมลูค�ายุตธิรรมอย�าง

 มีสาระสําคัญภายหลังจากวันที่ตามรายงานการประเมินมูลค�าล�าสุด

อสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนซ่ึงมีมูลค�าตามบัญชีสุทธิ 4.52 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : 4.86 ล�านบาท) ได�นําไปวางเ� นหลักประกัน

 เงินกู�ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุข�อ 15)

จํานวนเงินที่เกี่ยวข�องอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน ที่ได�รับรู�ในงบกําไรขาดทุน ได�แก�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท

รายได�ค�าเช�า 5,408,540 5,327,992

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนซึ่งก�อให�เกิด

   รายได�ค�าเช�าสําหรับงวด 1,759,050 2,070,709

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 
งบการเงินรวม

ที่ดินและ

ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส�วนปรับปรุง

อาคาร

ถังบรรจุแก�ส

และอุปกรณ�

แก็ส

เครื่องมือ

เครื่องใช�

และอุปกรณ�

สํานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว�าง

ก�อสร�าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 77,161,182 39,048,872 36,489,553 23,712,132 129,456,940 29,924,035 335,792,714

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม - (8,204,822) (5,890,917) (16,295,640) (97,022,698) - (127,414,077)

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

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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

ซื้อสินทรัพย� 13,000 105,207 - 2,778,737 5,690,000 1,719,878 10,306,822

โอน 606,612 7,489,697 20,918,785 891,552 - (29,906,646) -

จําหน�าย/ตัดจําหน�ายสินทรัพย� - สุทธิ - - - (60,886) (55,167) - (116,053)

ค�าเสื่อมราคา - (2,333,427) (2,956,007) (2,884,926) (7,250,807) - (15,425,167)

ราคาตามบัญชีปลาย�  - สุทธิ 77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 77,780,794 46,643,776 57,408,338 27,090,151 133,424,750 1,737,267 344,085,076

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม - (10,538,249) (8,846,924) (18,949,182) (102,606,482) - (140,940,837)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239
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งบการเงินรวม

ที่ดินและ

ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส�วนปรับปรุง

อาคาร

ถังบรรจุแก�ส

และอุปกรณ�

แก็ส

เครื่องมือ

เครื่องใช�

และอุปกรณ�

สํานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว�าง

ก�อสร�าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาตามบัญชีต�น�  - สุทธิ 77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239

การได�มาซึ่งบริษัทย�อย (หมายเหตุ 11) - - - 21,161,909 3,595,750 - 24,757,659

ซื้อสินทรัพย� 183,875,120 75,068,649 32,708 52,639,677 7,586,307 29,000 319,231,461

จําหน�าย/ตัดจําหน�ายสินทรัพย� - สุทธิ - - - (374,628) (2,119,221) (1,714,286) (4,208,135)

ค�าเสื่อมราคา - (3,579,268) (2,944,583) (10,414,313) (6,434,607) - (23,372,771)

ราคาตามบัญชี��าย�  - สุทธิ 261,655,914 107,594,908 45,649,539 71,153,614 33,446,497 51,981 519,552,453

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 261,655,914 121,712,425 57,441,046 107,356,402 127,409,365 51,981 675,627,133

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม - (14,117,517) (11,791,507) (36,202,788) (93,962,868) - (156,074,680)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 261,655,914 107,594,908 45,649,539 71,153,614 33,446,497 51,981 519,552,453

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ

ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส�วนปรับปรุง

อาคาร

ถังบรรจุแก�ส

และอุปกรณ�

แก็ส

เครื่องมือ

เครื่องใช�

และอุปกรณ�

สํานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว�าง

ก�อสร�าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 25,711,182 12,210,383 27,569,177 2,918,669 8,782,000 33,167,164 110,358,575

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

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

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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

ซื้อสินทรัพย� 13,000 - - 204,329 5,690,000 5,592 5,912,921

โอน 606,612 7,782,507 23,892,085 891,552 - (33,172,756) -

จําหน�าย/ตัดจําหน�ายสินทรัพย� - สุทธิ - - - (3,451) - - (3,451)

ค�าเสื่อมราคา - (999,635) (2,658,653) (640,306) (1,939,399) - (6,237,993)

ราคาตามบัญชี��าย�  - สุทธิ 26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 26,330,794 19,992,890 51,461,262 4,008,087 14,472,000 - 116,265,033

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม - (2,701,904) (7,167,885) (1,995,538) (9,176,480) - (21,041,807)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ

ส�วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ

ส�วนปรับปรุง

อาคาร

ถังบรรจุแก�ส

และอุปกรณ�

แก็ส

เครื่องมือ

เครื่องใช�

และอุปกรณ�

สํานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว�าง

ก�อสร�าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาตามบัญชีต�น�  - สุทธิ 26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226

ซื้อสินทรัพย� 75,120 1,295,000 32,708 339,100 - - 1,741,928

จําหน�าย/ตัดจําหน�ายสินทรัพย� - สุทธิ - - - (1,361) - - (1,361)

ค�าเสื่อมราคา - (1,043,466) (2,647,229) (554,647) (1,284,079) - (5,529,421)

ราคาตามบัญชีปลาย�  - สุทธิ 26,405,914 17,542,520 41,678,856 1,795,641 4,011,441 - 91,434,372

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 26,405,914 21,287,890 51,493,970 4,342,753 14,472,000 - 118,002,527

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม - (3,745,370) (9,815,114) (2,547,112) (10,460,559) - (26,568,155)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 26,405,914 17,542,520 41,678,856 1,795,641 4,011,441 - 91,434,372

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทาคูนิไทย ซึ่งเ� นบริษัทย�อยได�นําท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�าง ซึ่งมีมูลค�าตามบัญชีสุทธิ 46.15 ล�านบาท

 (พ.ศ. 2558 : 47.49 ล�านบาท) ไปค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร�ออฟเครดิตหรือทรัสต�รีซีท วงเงินหนังสือค้ําประกัน 

 วงเงินสินเชื่อประเภทสัญญาซื้อขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห�งหนึ่ง วงเงินสินเชื่อดังกล�าว

 ค้ําประกันให�กับกลุ�มกิจการ (หมายเหตุข�อ 15) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จี แก�ส ซึ่งเ� นบริษัทย�อยได�นํารถบรรทุกและยานพาหนะสําหรับขนส�งแก�สซึ่งมีมูลค�าตามบัญชีสุทธิ 

 8.24 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : 9.80 ล�านบาท) ไปค้ําประกันวงเงินกู�ยืมระยะยาวท่ีกู�ยืมมาจากสถาบันการเงินแห�งหนึ่งใน�  พ.ศ. 2555 

ราคาทุนของสินทรัพย�ถาวรท่ีหักค�าเสื่อมราคาเต็มจํานวนแล�วและยังคงใช�งานอยู� ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในงบการเงินรวม

 มีประมาณ 76.92 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : 84.74 ล�านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีประมาณ 9.80 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : 7.04 

 ล�านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  รายการการซ้ือในตารางข�างต�นได�รวมการได�มาซึ่งสินทรัพย�ตามสัญญาเช�าการเงินที่กลุ�มกิจการเ� น

 ผู�เช�าจํานวน 0.25 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : 5.69 ล�านบาท)

สินทรัพย�ตามสัญญาเช�าการเงินที่กลุ�มกิจการเ� นผู�เช�าซึ่งรวมแสดงในรายการข�างต�น คือ ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ราคาทุนของสินทรัพย�ตาม

   สัญญาเช�าการเงิน 5,941,160 5,690,000 5,690,000 5,690,000

หัก  ค�าเสื่อมราคาสะสม (1,721,244) (576,794) (1,714,794) (576,794)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,219,916 5,113,206 3,975,206 5,113,206
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14 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 

งบการเงินรวม

สัญญาที่สําคัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร� รวม

บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน - 1,386,512 1,386,512

หัก  ค�าตัดจําหน�ายสะสม - (403,053) (403,053)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 983,459 983,459

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบัญชีต�น�  - สุทธิ - 983,459 983,459

ซื้อสินทรัพย� - 146,531 146,531

ค�าตัดจําหน�าย - (411,544) (411,544)

ราคาตามบัญชี��าย�  - สุทธิ - 718,446 718,446

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน - 1,533,043 1,533,043

หัก  ค�าตัดจําหน�ายสะสม - (814,597) (814,597)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 718,446 718,446

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาตามบัญชีต�น�  - สุทธิ - 718,446 718,446

การได�มาซึ่งบริษัทย�อย (หมายเหตุ 11) 10,700,000 2,801,989 13,501,989

ซื้อสินทรัพย� - 364,100 364,100

ค�าตัดจําหน�าย (6,878,571) (545,534) (7,424,105)

ราคาตามบัญชี��าย�  - สุทธิ 3,821,429 3,339,001 7,160,430

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ราคาทุน 10,700,000 4,939,959 15,639,959

หัก  ค�าตัดจําหน�ายสะสม (6,878,571) (1,600,958) (8,479,529)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,821,429 3,339,001 7,160,430



107  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 473,490

หัก  ค�าตัดจําหน�ายสะสม (215,110)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 258,380

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาตามบัญชีต�น�  - สุทธิ 258,380

ซื้อสินทรัพย� 103,931

ค�าตัดจําหน�าย (179,899)

ราคาตามบัญชี��าย�  - สุทธิ 182,412

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 577,421

หัก  ค�าตัดจําหน�ายสะสม (395,009)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 182,412

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาตามบัญชีต�น�  - สุทธิ 182,412

ซื้อสินทรัพย� 5,200

ค�าตัดจําหน�าย (118,179)

ราคาตามบัญชี��าย�  - สุทธิ 69,433

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 582,621

หัก  ค�าตัดจําหน�ายสะสม (513,188)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 69,433
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15 เงินกู�ยืม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

รายการหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 61,500 - -

ตั๋วสัญญาใช�เงินระยะสั้นจากสถาบัน

   ทางการเงิน - 214,167,306 - 214,167,306

ส�วนของเงินกู�ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหน่ึง� 45,020,000 6,000,000 3,500,000 6,000,000

ส�วนของหนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึง� 1,834,059 788,015 831,082 788,015

เงินกู�ยืมหมุนเวียนรวม 46,854,059 221,016,821 4,331,082 220,955,321

รายการไม�หมุนเวียน 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร 245,460,000 28,100,000 - 3,500,000

หนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเงิน 3,792,156 3,113,092 2,282,010 3,113,092

เงินกู�ยืมไม�หมุนเวียนรวม 249,252,156 31,213,092 2,282,010 6,613,092

เงินกู�ยืมรวม 296,106,215 252,229,913 6,613,092 227,568,413

อัตราดอกเบี้ยที่แท�จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

- เงินเบิกเกินบัญชี - ร�อยละ 2.88 - ร�อยละ 7.88 - -

- เงินกู�ยืมจากธนาคาร ร�อยละ 3.00 - ร�อยละ 6.08 ร�อยละ 2.94 - ร�อยละ 3.00 ร�อยละ 3.00 ร�อยละ 3.00

- หนี้สินตามสัญญาเช�า

 ระยะยาว

ร�อยละ 4.76 - ร�อยละ 5.43 ร�อยละ 5.45 ร�อยละ 5.37 ร�อยละ 5.45

15.1 เงินเบิกเกินบัญชี 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ�มกิจการมีวงเงินเบิกเกินบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรวม 101 ล�านบาท 

   (พ.ศ. 2558 : จํานวน 60 ล�านบาท) ซึ่งวงเงินดังกล�าวได�รับการค้ําประกันโดยที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างของบริษัทย�อย

   แห�งหนึ่ง (หมายเหตุข�อ 13) และค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา 12 เดือน แห�งหนึ่งของบริษัทย�อย 

   (หมายเหตุข�อ 7) 
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15.2 ตั๋วสัญญาใช�เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ�มกิจการมีตั๋วสัญญาใช�เงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่ไม�มีหลักประกันจํานวน 

   214.17 ล�านบาท เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 5 ต�อ� และ เงินกู�ยืมนี้มีวัตถุประสงค�ในการขยายธุรกิจและใช�เ� น

   ทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ซึ่งได�จ�ายชําระคืนในเดือนกุมภาพันธ� �  พ.ศ. 2559

15.3 เงินกู�ยืมระยะยาว

  รายการเคล่ือนไหวของเงินกู�ยืมระยะยาว(รวมส�วนของเงินกู�ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึง� )จากสถาบันการเงิน

   ในระหว�าง�  มีดังต�อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีต�น� 34,100,000 40,641,417 9,500,000 15,500,000

การได�มาซึ่งบริษัทย�อย (หมายเหตุ 11) 20,000,000 - - -

กู�ยืมเพิ่ม 280,000,000 - - -

จ�ายคืนเงินกู�ยืม (43,620,000) (6,541,417) (6,000,000) (6,000,000)

ยอดคงเหลือตามบัญชีปลาย� 290,480,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000

  บริษัท

  วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บรษิทัได�ทาํสญัญากู�ยมืเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห�งหน่ึง เ� นจาํนวน 30.00 ล�านบาท โดยมี

   กาํหนดชําระคืนเงินต�นงวดละ 500,000 บาท รวมท้ังหมด 60 งวด เงนิกู�ยมืดงักล�าวมีอตัราดอกเบ้ียร�อยละ 3 ต�อ�  และคํ้าประกันโดย

   การจดจํานองท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างของบริษัทย�อย (หมายเหตุข�อ 12 และข�อ 13) 

  บริษัทย�อย

  ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด

  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ทาคูนิไทย ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห�งหนึ่ง เป�นจํานวน 10.00 

   ล�านบาท โดยกําหนดชําระคืนภายใน 84 เดือน เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 4 ต�อป� และคํ้าประกันโดยการ

   จดจํานองท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างของทาคูนิไทย (หมายเหตุ 12 และหมายเหตุ 13)

  บริษัท จี แก�ส โลจิสติกส� จํากัด 

  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จี แก�ส ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห�งหนึ่ง เป�นจํานวน

   24.60 ล�านบาท โดยกําหนดชําระคืนภายใน 60 เดือน เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอัตราดอกเบ้ียร�อยละ 3 ต�อป� และคํ้าประกัน

   โดยยานพาหนะ สําหรับขนส�งแก�ส (หมายเหตุ 13)
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วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 จี แก�ส ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห�งหนึ่ง เป�นจํานวน 10.00

ล�านบาท โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต�นเดือนละ 120,000 บาท รวมทั้งหมด 84 เดือน เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ

4 ต�อป� และคํ้าประกันโดยที่ดินของจี แก�ส (หมายเหตุ 13)

บริษัท ราชพฤกษ�วิศวกรรม จํากัด

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ราชพฤกษ� ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห�งหนึ่ง เป�นจํานวน 10.00

ล�านบาท โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต�นเดือนละ 120,000 บาท รวมทั้งหมด 84 เดือน เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอัตราดอกเบ้ียร�อยละ 4 

ต�อป� และคํา้ประกันโดยการจดจํานองทีด่นิพร�อมสิง่ปลูกสร�างของทาคูนไิทย (หมายเหตุ 12 และหมายเหตุ 13)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ซี เอ แซด ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห�งหนึ่ง เป�นจํานวน 10.00 ล�านบาท

โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต�นทุก 6 เดือน จํานวน 720,000 บาท รวมทั้งหมด 14 งวด เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 

MLR ต�อป� และคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างของทาคูนิไทย และกรรมการ ซี เอ แซด (หมายเหตุ 12 และ

หมายเหตุ 13)

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ซี เอ แซด ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห�งหนึ่ง เป�นจํานวน 10.00 ล�านบาท

โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต�นทุก 6 เดือน จํานวน 720,000 บาท รวมทั้งหมด 14 งวด เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 

4 ต�อป� และคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างของทาคูนิไทย และกรรมการของซี เอ แซด (หมายเหตุ 12 และ

หมายเหตุ 13)

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซี เอ แซด ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห�งหนึ่ง เป�นจํานวน 250.00 

ล�านบาทโดยมีกําหนดชําระคืนเงินต�นเดือนละ 2.98 ล�านบาท โดยกําหนดชําระคืนภายใน 84 เดือน เงินกู�ยืมดังกล�าวมีอัตรา

ดอกเบี้ยร�อยละ MRL ต�อป� และคํ้าประกันโดยบริษัท และการจดจํานองที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างของซี เอ แซด (หมายเหตุ 12) 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู�ยืมของกลุ�มกิจการและบริษัทมีดังต�อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 30,860,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 259,620,000 - - -

รวมเงินกู�ยืมระยะยาว 290,480,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000

 ราคาตามบัญชีและมูลค�ายุติธรรมของเงินกู�ยืมระยะยาวมีดังต�อไปนี้

งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

เงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร 290,480,000 34,100,000 282,844,718 31,344,597
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบัญชี มูลค�ายุติธรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

เงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร 3,500,000 9,500,000 3,461,822 8,998,857

  มูลค�ายุติธรรมของเงินกู�ยืมส�วนที่หมุนเวียนมีมูลค�าเท�ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม�มีสาระสําคัญ 

  มลูค�ายุตธิรรมคาํนวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดด�วยอตัราดอกเบีย้เงนิกู�ยมืท่ีอตัราร�อยละ 6.32 ถงึ 6.34 (พ.ศ. 2558 : อตัรา

   ร�อยละ 6.58 ถึงร�อยละ 7.23) ซึ่งอยู�ในข�อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค�ายุติธรรม 

  ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกู�ยืมระยะยาวมีดังต�อไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ครบกําหนดภายใน 1 �  45,020,000 6,000,000 3,500,000 6,000,000

ครบกําหนดเกินกว�า 1 � แต�ไม�เกิน 5 � 245,460,000 28,100,000 - 3,500,000

รวมเงินกู�ยืมระยะยาว 290,480,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000

15.4 สัญญาเช�าทางการเงิน

   หนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเงินเ� นสัญญาเช�าสําหรับยานพาหนะและเครื่องใช�สํานักงานเพื่อใช�ในการดําเนินธุรกิจ สัญญา

    เช�าทางการเงินดังกล�าวมียอดคงเหลือดังนี้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ครบกําหนดภายในไม�เกิน 1 � 2,087,676 977,100 977,100 977,100 

ครบกําหนดเกิน 1 � แต�ไม�เกิน 5 � 4,012,917 3,419,850 2,442,750 3,419,850

6,100,593 4,396,950 3,419,850 4,396,950

หัก  ค�าใช�จ�ายทางการเงินในอนาคตของ

           สัญญาเช�าทางการเงิน (474,378) (495,843) (306,758) (495,843)

มูลค�า� จจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช�า

   ทางการเงิน 5,626,215 3,901,107 3,113,092 3,901,107

หนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเงิน

   - ส�วนที่หมุนเวียน 1,834,059 788,015 831,082 788,015

   - ส�วนที่ไม�หมุนเวียน 3,792,156 3,113,092 2,282,010 3,113,092

5,626,215 3,901,107 3,113,092 3,901,107
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  หนี้สินตามสัญญาเช�าทางการเงินมีรายละเอียดของวันครบกําหนดชําระเงิน ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ครบกําหนดภายในไม�เกิน 1 � 1,834,059 788,015 831,082 788,015

ครบกําหนดเกิน 1 � แต�ไม�เกิน 5 � 3,792,156 3,113,092 2,282,010 3,113,092

5,626,215 3,901,107 3,113,092 3,901,107

16 ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

สินทรัพย�และหนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห�ได�ดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

    

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

     สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

         ที่จะใช�ประโยชน�ภายใน 12 เดือน 4,587,788 4,295,384 1,636,709 207,606

     สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

         ที่จะใช�ประโยชน�เกินกว�า 12 เดือน 468,946 1,154,459 208,920 173,132

หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

     หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

         ที่จะจ�ายชําระภายใน 12 เดือน 14,002 107,294 308,371 152,865

     หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

         ที่จะจ�ายชําระเกินกว�า 12 เดือน 897,975 346,092 170,345 478,716

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,144,757 4,996,457 1,366,913 (250,843)

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีคํานวณจากผลแตกต�างชั่วคราวทั้งจํานวนตามวิธีหนี้สินโดยใช�อัตราภาษีร�อยละ 20 สําหรับป� พ.ศ. 2556 

 เป�นต�นไป ภาษเีงนิได�รอการตดับญัชเีป�นรายการผลแตกต�างชัว่คราวระหว�างราคาตามบญัชแีละฐานภาษขีองสินทรัพย�และหนี้สินของกลุ�ม

 กิจการสรุปได�ดังนี้

ตารางแสดงความเคล่ือนไหวของภาษีเงินได�รอตัดบัญชีข�างล�างแสดงตามลักษณะของรายการผลแตกต�างช่ัวคราวแต�ละประเภท

 ซึ่งอาจไม�สามารถกระทบกับสินทรัพย�และหนี้สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินได� เนื่องจากยอดที่แสดงในงบแสดงฐานะ

 การเงินแสดงด�วยยอดสุทธิของแต�ละบริษัท
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งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น

จากการ รายได�(ค�าใช�จ�าย) 

ภาษีเพิ่ม/(ลด)

ในกําไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ้ือบริษัทย�อย ในกําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ

   สินค�าคงเหลือ 4,139,387 - (1,103,872) - 3,035,515

ค�าเผื่อการลดมูลค�าเงินลงทุน - - 1,430,671 - 1,430,671

ประมาณการหน้ีสิน 3,122 - 32,639 - 35,761

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 334,213 51,612  276,264 (107,302) 554,787

ค�าเสื่อมราคาและตัดจําหน�าย 973,121 - (973,121) - -

5,449,843 51,612 (337,419) (107,302) 5,056,734

หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 

ค�าเสื่อมราคา - - 565,884 - 565,884

สินทรัพย�ภายใต�สัญญาเช�าการเงิน 453,386 - (107,293) - 346,093

453,386 - 458,591 - 911,977

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี

   - สุทธิ 4,996,457 51,612 (796,010) (107,302) 4,144,757

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเพิ่ม/(ลด)

 รายได�(ค�าใช�จ�าย) ในกําไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในกําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 

ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค�าคงเหลือ 207,606 (1,568) - 206,038

ค�าเผื่อการลดมูลค�าเงินลงทุน - 1,430,671 - 1,430,671

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 173,132 35,788 - 208,920

380,738 1,464,891 - 1,845,629

หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย�ภายใต�สัญญาเช�าการเงิน 631,581 (152,865) - 478,716

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี - สุทธิ (250,843) 1,617,756 - 1,366,913
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งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 4,144,757 6,004,778 1,366,913 -

หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - (1,008,321) - (250,843)

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,144,757 4,996,457 1,366,913 (250,843)

สนิทรัพย�และหน้ีสนิภาษีเงนิได�รอการตัดบญัชีจะหกัลบกันก็ต�อเม่ือสนิทรัพย�และหน้ีสนิภาษีเงินได�ดงักล�าวเก่ียวข�องกับหน�วยงานจัดเก็บภาษี

 เดียวกัน สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย� และหนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี และยอดรวมของสินทรัพย�และหนี้สินในแต�ละ

 บริษัท  

ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับ� มีดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

มูลค�าตามบัญชี ณ วันต�น�  4,996,457 568,109 (250,843) 483,837

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษัทย�อย 51,612 - - -

เพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน 

   (หมายเหตุข�อ 26) (796,010) 4,287,723 1,617,756 (819,686)

ภาษีเพิ่ม/(ลด)ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (107,302) 140,625 - 85,006

มูลค�าตามบัญชี ณ วันปลาย�  4,144,757 4,996,457 1,366,913 (250,843)

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�ยกไปจะรับรู�ไม�เกินจํานวนท่ีเ� นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าจะมีกําไร

 ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�ทางภาษีนั้น กลุ�มกิจการไม�ได�รับรู�สินทรัพย�ภาษีเงินได�จํานวน 5.33 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : 

 ไม�มี) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 26.63 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : ไม�มี) ที่สามารถยกไปเพ่ือหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต 

 โดยรายการขาดทุนจํานวนเงิน 26.63 ล�านบาท (พ.ศ. 2558 : ไม�มี) จะหมดอายุใน พ.ศ. 2564 
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17 เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

เจ�าหนี้การค�า 97,731,760 72,167,363 32,633,450 55,832,943

เจ�าหนี้การค�ากิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุข�อ 28) - - 2,099,768 3,013,570

เจ�าหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน (หมายเหตุข�อ 28) - - 50,272 77,643

เจ�าหนี้อื่น 4,326,920 3,033,252 1,664,987 2,499,941

รายได�รับล�วงหน�า 35,443,930 119,375 - -

เจ�าหนี้กรมสรรพากร 

   - ภาษีมูลค�าเพิ่มและภาษีเงินได� หัก ณ ที่จ�าย 2,026,706 1,031,448 1,157,995 330,764

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 23,215,607 8,333,477 3,517,143 3,817,168

รวมเจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น 162,744,923 84,684,915 41,123,615 65,572,029

18 ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

บาท บาท

ผลประโยชน�พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (ตามกฎหมายแรงงานไทย)

หนี้สินที่รับรู�ในงบแสดงฐานะการเงิน

   ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ 2,723,538 1,044,602

กําไรหรือขาดทุนที่รวมอยู�ในกําไรจากการดําเนินงาน

   ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ 1,052,471 178,942

การวัดมูลค�าใหม�สําหรับผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ

หนี้สินที่รับรู�ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด�วย :

มูลค�า� จจุบันของภาระผูกพัน 2,723,538 1,044,602

หนี้สินที่รับรู�ในงบแสดงฐานะการเงิน 2,723,538 1,044,602
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รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน�มีดังต�อไปนี้ :

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ยอดยกมาต�น� 1,671,066 865,660

ต�นทุนบริการ� จจุบัน 867,223 155,456

ต�นทุนดอกเบี้ย 56,347 23,486

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษัทย�อย 258,059 -

จ�ายผลประโยชน�พนักงาน (558,363) -

การวัดมูลค�าใหม�

   ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงข�อสมมติทางการเงิน 429,206 -

ยอดคงเหลือสิ้น� 2,723,538 1,044,602

ข�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่สําคัญมีดังต�อไปนี้

พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด ร�อยละ 1.83 ถึง 2.56

อัตราการข้ึนเงินเดือน ร�อยละ 5

การวิเคราะห�ความอ�อนไหวของข�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย

งบการเงินรวม

ผลกระทบต�อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว�

การเปลี่ยนแปลง

ในข�อสมมติ

การเพิ่มขึ้นของ

ข�อสมมติ

การลดลงของ

ข�อสมมติ

บาท บาท บาท

อัตราคิดลด ร�อยละ 0.5 ลดลง ร�อยละ 1.79 เพิ่มขึ้น ร�อยละ 1.85

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร�อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น ร�อยละ 1.79 ลดลง ร�อยละ 1.75
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต�อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน�ที่กําหนดไว�

การเปลี่ยนแปลง

ในข�อสมมติ

การเพิ่มขึ้นของ

ข�อสมมติ

การลดลงของ

ข�อสมมติ

บาท บาท บาท

อัตราคิดลด ร�อยละ 0.5 ลดลง ร�อยละ 2.29 เพิ่มขึ้น ร�อยละ 2.36

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร�อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น ร�อยละ 2.29 ลดลง ร�อยละ 2.24

การวิเคราะห�ความอ�อนไหวข�างต�นนี้อ�างอิงจากการเปล่ียนแปลงข�อสมมติ ขณะท่ีให�ข�อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ�ดังกล�าว

 ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข�อสมมติอาจมีความสัมพันธ�กัน ในการคํานวณการวิเคราะห�ความอ�อนไหวของภาระผูกพัน

 ผลประโยชน�ที่กําหนดไว�ที่มีต�อการเปลี่ยนแปลงในข�อสมมติหลักได�ใช�วิธีเดียวกับ มูลค�า� จจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน�

 ท่ีกําหนดไว�คํานวณด�วยวิธีคิดลดแต�ละหน�วยท่ีประมาณการไว� (Projected Unit Credit Method) ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณ

 หนี้สินบําเหน็จบํานาญท่ีรับรู�ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข�อสมมติที่ใช�ในการจัดทําการวิเคราะห�ความอ�อนไหวไม�ได�เปลี่ยนแปลงจาก� ก�อน

การวิเคราะห�การครบกําหนดของการจ�ายชําระผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุที่ไม�มีการคิดลด :

งบการเงินรวม

น�อยกว�า 1 � ระหว�าง 1 - 2 � ระหว�าง 2 - 5 � เกินกว�า 5 � รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ 144,155 72,781 1,740,215 548,084 2,505,235

งบการเงินเฉพาะกิจการ

น�อยกว�า 1 � ระหว�าง 1 - 2 � ระหว�าง 2 - 5 � เกินกว�า 5 � รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ - - 1,608,487 239,051 1,847,538
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19 ทุนเรือนหุ�นและส�วนเกินมูลค�าหุ�น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชําระแล�ว ส�วนเกินทุน

จํานวนหุ�น หุ�นสามัญ จํานวนหุ�น หุ�นสามัญ มูลค�าหุ�น รวม

หุ�น บาท หุ�น บาท บาท บาท

ราคาตามบัญชีต�น� 

   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230

การเปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นสามัญ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 800,000,000 400,000,000 - - - -

ราคาตามบัญชีปลาย� 

   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

ราคาตามบัญชีต�น� 

   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,200,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230

การเพิ่มทุนจดทะเบียน - - 400,000,000 200,000,000 198,884,536 398,884,536

ราคาตามบัญชีปลาย� 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,200,000,000 600,000,000 800,000,000 400,000,000 305,527,766 705,527,766

ในการประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู�ถือหุ�นได�มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 

 400 ล�านหุ�น เ� นจํานวน 1,200 ล�านหุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ�นให�กับผู�ถือหุ�นเดิมจํานวน 400 ล�านหุ�นและ

 รองรับการใช�ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ�นสามญัของบรษิทัฯ รุ�นที ่1 (TAKUNI-W) จาํนวนไม�เกนิ 400 ล�านหุ�น โดยบรษิทัได�จดทะเบยีนเพิม่ทนุ

 กบักระทรวงพาณิชย�ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรบัชาํระเงินเพิม่ทนุจากผู�ถอืหุ�นเดมิทีใ่ช�สิทธจิองซือ้หุ�นสามัญในวันที่ 13 มกราคม 

 พ.ศ. 2559

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทได�รับชําระเงินจากการเสนอขายหุ�นเพิ่มทุนจํานวน 400 ล�านหุ�นแรก โดยการขายหุ�นเพิ่มทุนให�กับ

 ผู�ถือหุ�นเดิมในราคาหุ�นละ 1 บาท (ทุน 0.50 บาทและส�วนเกินมูลค�าหุ�น 0.50 บาท) เ� นจํานวนเงินรวม 400 ล�านบาท บริษัทได�จดทะเบียน

 การเพ่ิมทนุทีช่าํระแล�วกบักระทรวงพาณิชย�เมือ่วนัที ่13 มกราคม พ.ศ. 2559 ค�าใช�จ�ายท่ีเกีย่วข�องโดยตรงกับการเสนอขายหุ�นแก�ประชาชน

 จํานวน 1.1 ล�านบาท แสดงหักจากส�วนเกินมูลค�าหุ�นที่ได�รับจากผู�ถือหุ�น

20  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ�นสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W

เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทได�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญ เพื่อเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นสามัญเดิมของบริษัท โดยมี

 รายละเอียดดังนี้

ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ  : ชนิดระบุชื่อผู�ถือ และโอนเปลี่ยนมือได�

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  : 5 �  นับตั้งแต�วันที่ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน       : 399,999,874 หน�วย

สัดส�วนเสนอขาย    : หุ�นสามัญเดิม 2 หุ�น ต�อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน�วย

ราคาเสนอขาย     : หน�วยละ 0 บาท 

อัตราการใช�สิทธิซื้อหุ�นสามัญ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน�วยมีสิทธิซื้อหุ�นสามัญได� 1 หุ�น

ราคาใช�สิทธิ      : 2 บาท ต�อหุ�น

วันกําหนดการใช�สิทธิ   : วันทําการสุดท�ายของเดือนธันวาคมของทุก� 

วันสุดท�ายของการใช�สิทธิ  : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564
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รายการเคล่ือนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ�นสําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต�อไปนี้

 

ข�อมูลทางการเงินรวมและ

ข�อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

 TAKUNI-W

 สิทธิ

ยอดคงเหลือต�นงวด -

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกระหว�างงวด 399,999,874

ใช�สิทธิระหว�างงวด -

ยอดคงเหลือปลายงวด 399,999,874

21 สํารองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 4,320,000 2,900,000 4,320,000 2,900,000

จัดสรรระหว�าง� 1,130,000 1,420,000 1,130,000 1,420,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,450,000 4,320,000 5,450,000 4,320,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต�องสํารองตามกฎหมายอย�างน�อยร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก

 หักส�วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าสํารองน้ีจะมีมูลค�าไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองน้ีไม�สามารถนําไปจ�าย

 เงิน� นผลได� 

22 องค�ประกอบของกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:

การวัดมูลค�าใหม�ของโครงการผลประโยชน�พนักงาน (536,508) (703,123) - (425,030)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นรวม (536,508) (703,123) - (425,030)

ภาษีเงินได�เกี่ยวกับองค�ประกอบของกําไรขาดทุน

   เบ็ดเสร็จอื่น 107,302 140,625 - 85,006

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับ� (429,206) (562,498) - (340,024)
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23 เงิน� นผลจ�าย

บริษัทใหญ�

เงิน� นผลจ�ายและเงิน� นผลต�อหุ�นของกลุ�มกิจการ ประกอบด�วยรายละเอียดดังต�อไปนี้

เงนิ� นผลจ�าย

เงิน� นผลจ�าย ต�อหุ�น

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ (บาท) (บาท) วันที่จ�าย� นผล

�  พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ที่ประชุมสามัญ

ผู�ถือหุ�น

26 เมษายน 

พ.ศ. 2559 

26,156,000 0.033 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559

�  พ.ศ. 2558

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ที่ประชุมสามัญ

ผู�ถือหุ�น

27 เมษายน 

พ.ศ. 2558 

6,000,000 0.40 23 มิถุนายน 

พ.ศ. 2557 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่ประชุมสามัญ

ผู�ถือหุ�น

27 เมษายน 

พ.ศ. 2558 

24,000,000 0.06 27 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558

บริษัทย�อย

เงิน� นผลจ�ายและเงิน� นผลต�อหุ�นของกลุ�มกิจการ ประกอบด�วยรายละเอียดดังต�อไปนี้

เงิน� นผล

จ�าย

เงิน� นผล

จ�ายต�อหุ�น

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด บริษัท อนุมัติโดย วันที่อนุมัติ (บาท) (บาท) วันที่จ�าย� นผล

�  พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทาคูนิไทย ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 12,000,000 1.20 29 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จี แก�ส ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 3,000,000 2.00 29 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ราชพฤกษ� ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 6,400,000 32.00 29 เมษายน พ.ศ. 2559

�  พ.ศ. 2558

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จี แก�ส ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 27 เมษายน พ.ศ. 2558 5,010,000 3.34 9 เมษายน พ.ศ. 2558  

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ราชพฤกษ� ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 27 เมษายน พ.ศ. 2558 5,600,000 28.00 9 เมษายน พ.ศ. 2558  
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24 รายได�อื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได�จากการให�เช�า 435,240 6,120,000 435,240 6,120,000

รายได�ดอกเบี้ย 9,802,792 4,689,391 12,809,047 5,242,101

รายได�เงิน� นผล - - 21,399,930 10,609,937

กําไรจากการจําหน�ายเงินลงทุนในบริษัทร�วม

    (หมายเหตุข�อ 11) 25,421,961 - - -

กําไรจากการวัดมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุน

    (หมายเหตุข�อ 11) 19,264,043 - - -

อื่นๆ 8,624,319 993,356 11,524,701 10,612,261

63,548,355 11,802,747 46,168,918 32,584,299

25 ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต�นทุนขายค�าแก�ส 785,730,084 884,989,208 785,730,084 884,989,208

ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย

   (หมายเหตุข�อ 12 ข�อ 13 และข�อ 14) 31,142,491 16,182,327 5,647,600 6,417,892

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน 212,295,395 63,119,919 25,494,924 23,371,150

ค�าใช�จ�ายเงินส�งเข�ากองทุนเชื้อเพลิง - 24,023,980 - 24,023,980

ค�าขนส�งแก�ส 7,562,863 6,275,473 32,569,684 36,260,323

ค�าบริการผ�านคลัง 10,674,540 15,802,296 10,674,540 15,802,296
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26 ภาษีเงินได� 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ใน� � จจุบัน 7,054,676 19,758,767 1,935,845 4,968,429

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

   ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (หมายเหตุข�อ 16) 796,010 (4,287,723) (1,617,756) 819,686

ภาษีเงินได� 7,850,686 15,471,044 318,089 5,788,115

ผลต�างระหว�างค�าใช�จ�ายภาษีที่คํานวณจากกําไรทางบัญชี และค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ที่แสดงไว�ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กําไรก�อนภาษีเงินได� 28,218,895 80,852,858 22,916,437 34,404,203

ภาษีเงินได�อัตราร�อยละ 20 5,643,779 16,170,572 4,583,287 6,880,840

รายได�ที่ไม�ต�องเสียภาษีเงินได� (3,852,809) (1,759,708) (4,279,986) (2,121,987)

ขาดทุนทางภาษีที่ไม�ได�บันทึกเ� น

                สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 5,326,675 - - -

ค�าใช�จ�ายท่ีไม�สามารถหักภาษีเงินได� 733,041 1,060,180 14,788 1,029,262

ภาษีเงินได� 7,850,686 15,471,044 318,089 5,788,115

ข�อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได�รอตัดบัญชีแสดงไว�ในหมายเหตุข�อ 16

27 กําไรต�อหุ�น

กําไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เ� นของผู�ถือหุ�นสามัญของบริษัทใหญ�ด�วยจํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก

 ที่ถือโดยผู�ถือหุ�น (หมายเหตุ 19)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

กําไรสุทธิส�วนที่เ� นของบริษัทใหญ� (บาท) 16,495,287 65,381,814 22,598,348 28,616,088

จํานวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักที่ถือโดยผู�ถือหุ�น

   (จํานวนหุ�น) 786,885,246 400,000,000 786,885,246 400,000,000

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.021 0.163 0.029 0.072
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท คือ ผู�ถือหุ�นในกลุ�มบุคคลธรรมดาจํานวน 3 คน จากครอบครัวตรีวีรานุวัฒน� 

 ซึ่งถือหุ�นในอัตราร�อยละ 56.62 ของหุ�นสามัญทั้งหมดของบริษัท

นโยบายการกําหนดราคาของรายการระหว�างกันที่สําคัญ

 - รายได�ขายแก�สเ� นราคาท่ีใกล�เคียงกับราคาท่ีคิดกับบุคคลภายนอก

 - ค�าขนส�งสินค�าเ� นราคาท่ีใกล�เคียงกับราคาท่ีคิดกับบุคคลภายนอก

 - รายได�และค�าใช�จ�ายค�าเช�าเ� นไปตามสัญญาท่ีมีการกําหนดราคาท่ีกําหนดข้ึนตามข�อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ

 - ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ�ายเ� นอัตราดอกเบี้ยตามท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู�ยืมระหว�างกัน

รายการต�อไปนี้เ� นรายการท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทย�อยและกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน

ก) ยอดค�างชําระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค�าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้อื่น

   บริษัทย�อย - - 882,329 1,195,200

   บริษัทร�วม - 400,000  - 400,000

- 400,000 882,329 1,595,200

เงินทดรองจ�าย

   บริษัทย�อย - - 1,797 -

ดอกเบี้ยค�างรับ

   บริษัทย�อย - - 3,896,878 2,220,123

   บริษัทร�วม - 911,623 - 797,651

- 911,623 3,896,878 3,017,774

เจ�าหนี้การค�า

   บริษัทย�อย - - 2,099,768 3,013,570

เจ�าหนี้อื่น

   บริษัทย�อย - - 50,272 77,643
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ข) เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

บริษัทย�อย - - 107,320,000 53,870,000

บริษัทร�วม - 84,448,425  - 69,548,325

- 84,448,425  107,320,000 123,418,325

 1) เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บริษัทย�อย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีต�น� - - 53,870,000 30,000,000

การเพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษัทย�อย

   - ซี เอ แซด - - 45,000,000 -

เงินให�กู�ยืมเพิ่ม - - 168,520,000 43,880,000

รับคืนเงินกู�ยืม - - (160,070,000) (20,010,000)

ยอดคงเหลือตามบัญชีปลาย� - - 107,320,000 53,870,000

 บรษิทัให�เงนิกู�ยมืระยะสัน้ทีไ่ม�มหีลกัประกนัแก�บรษิทัย�อยโดยมอีตัราดอกเบีย้ร�อยละ 3.00 ถงึร�อยละ 5.00 ต�อ�  โดยมกีาํหนดการชาํระคนื

  เมื่อทวงถาม

 2) เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก�บริษัทร�วม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตามบัญชีต�น� 84,448,425 - 69,548,325 -

ลดลงจากการซ้ือบริษัทย�อย - ซี เอ แซด (45,000,000) - (45,000,000) -

ลดลงจากการขายบริษัทร�วม 

   - เวลล�โคราช (202,698,425) - (187,798,325) -

เงินให�กู�ยืมเพิ่ม 181,818,000 114,748,425 181,818,000 89,548,325

รับคืนเงินกู�ยืม (18,568,000) (30,300,000) (18,568,000) (20,000,000)

ยอดคงเหลือตามบัญชีปลาย� - 84,448,425 - 69,548,325

 บริษัทให�เงินกู�ยืมระยะสั้นที่ไม�มีหลักประกันแก�บริษัทร�วมโดยมีอัตราดอกเบี้ยร�อยละ 5.50 ถึงร�อยละ 8.50 ต�อ�  โดยมีกําหนดการ

  ชําระคืนเมื่อทวงถาม
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ค) รายได�จากการขายสินค�าและบริการ ดอกเบี้ยรับและรายได�อื่น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได�อื่น 

   บริษัทย�อย - - 10,388,791 9,944,776

   บริษัทร�วม 780,000 - 780,000 -

780,000 - 11,168,791 9,944,776

รายได�เงิน� นผล (รวมอยู�ในรายได�อื่น)

   บริษัทย�อย - - 21,399,930 10,609,937

ดอกเบี้ยรับ (รวมอยู�ในรายได�อื่น)

   บริษัทย�อย - - 4,835,329 1,416,699

   บริษัทร�วม 4,467,910 3,027,215 4,060,862 2,493,459

4,467,910 3,027,215 8,896,191 3,910,158

 

 ง) การซื้อสินค�าและรับบริการ และดอกเบี้ยจ�าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ซ้ือสินค�าและบริการ

   บริษัทย�อย - - 1,455,125 506,455

ค�าเช�า - สํานักงาน

   บริษัทย�อย - - 504,000 504,000

ค�าขนส�ง

   บริษัทย�อย - - 25,005,025 29,984,850

ค�าใช�จ�ายอื่น

   บริษัทย�อย - - 113,640 187,873



126  

 จ) ค�าตอบแทนผู�บริหารที่สําคัญ

 ผู�บริหารสําคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม�ว�าจะทําหน�าท่ีในระดับบริหารหรือไม�) ค�าตอบแทนที่จ�ายหรือค�างจ�ายสําหรับผู�บริหาร

  สําคัญ มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สําหรับ� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เงินเดือนและผลประโยชน�ระยะสั้นอื่น 19,102,707 8,885,210 12,136,015 8,885,210

ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ 244,426 469,422 170,950 469,422

19,347,133 9,354,632 12,306,965 9,354,632

29 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน�า  

ก) หนังสือคํ้าประกัน

บรษิทัได�มกีารขอให�ธนาคารออกหนังสอืคํ้าประกันให�กบักลุ�มกจิการสําหรับการซ้ือแก�ส� โตรเลยีมให�กบัผู�ขายสินค�าและกบัหน�วยงานราชการ

 ในการขอใช�ไฟฟ�าและบริษัทย�อยสําหรับการซ้ือสินค�าและเงินรับล�วงหน�าจากลูกค�า ดังต�อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

หนังสือค้ําประกัน

     บริษัทและบริษัทย�อย 313,529,951 91,956,704 71,894,484 71,934,484

     บริษัทร�วม - 138,307,735 - -

313,529,951 230,264,439 71,894,484 71,934,484

กลุ�มกิจการมีวงเงินสินเชื่อประเภทวงเงินเลตเตอร�ออฟเครดิตหรือทรัสต�รีซีท วงเงินหนังสือค้ําประกัน วงเงินสินเชื่อประเภทสัญญาซ้ือขาย

 เงินตราต�างประเทศล�วงหน�า วงเงินกู�ยืม วงเงินสินเช่ือดังกล�าวคํ้าประกันโดยสินทรัพย�ของบริษัทย�อย เงินฝากธนาคารของบริษัทย�อย และมี

 กรรมการร�วมค้ําประกัน (หมายเหตุข�อ 7 และข�อ 15)   
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2) กลุ�มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช�าดําเนินงานท่ีไม�สามารถยกเลิกได�สําหรับสัญญาเช�าเคร่ืองมือและอุปกรณ�

  ที่ใช�ในการดําเนินงาน และสัญญาเช�าท่ีดินสําหรับที่ตั้งคลังแก�สที่จังหวัดพิจิตร ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 � 4,093,058 613,784 1,159,333 948,884

ระหว�าง 2 - 5 � 5,036,932 1,865,938 1,769,332 2,165,938

มากกว�า 5 � 5,532,645 5,424,162 5,532,645 5,424,162

รวม 14,662,635 7,903,884 8,461,310 8,538,984

30 เหตุการณ�ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน

บริษัทใหญ�

การจัดตั้งบริษัทใหม�

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ทาคูนิ กรุ�ป (มหาชน) จํากัด ได�อนุมัติ ให�จดทะเบียนเ� ด

 บริษัท ทาคูนิ แลนด� จํากัด ซึ่งบริษัทได�แจ�งจดทะเบียนเ� ดบริษัทกับกระทรวงพาณิชย�วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีจํานวนหุ�น

 ทั้งหมด 10,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 100 บาท เ� นจํานวนท้ังหมด 1.00 ล�านบาท

การจ�ายเงิน� นผล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560 ที่ประชุมกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ�ป (มหาชน) จํากัด ได�พิจารณาแล�วมีมติให�จ�ายเงิน� นผลจาก

 กําไรสะสมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ�นละ 0.03125 บาท สําหรับจํานวนหุ�น 800,000,000 หุ�น รวมเ� นเงินจํานวน

 ทั้งหมด 25 ล�านบาท เงิน� นผลดังกล�าวมีกําหนดจ�ายให�แก�ผู�ถือหุ�นภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทย�อย

การซื้อที่ดิน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัท ทาคูนิ แลนด� จํากัด ได� ทําสัญญาซ้ือที่ดิน ซึ่งอยู�ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 จากบุคคลภายนอก เ� นจํานวนเงินทั้งส้ิน 81.54 ล�านบาท โดย บริษัท ทาคูนิ แลนด� จํากัด ได�ทําการขอสินเชื่อจากบริษัท ทาคูนิ 

 กรุ�ป จํากัด (มหาชน) มาทําการซ้ือขายคร้ังนี้

การยกเลิกกิจการ บริษัท นิวแมน กรีน จํากัด

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู�ถอืหุ�นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการยกเลิกกิจการของบริษัทนิวแมน กรีน จํากัด 

 บริษัทได�แจ�งจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย� เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560
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