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สาส์นจากประธานกรรมการ
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความผันผวน
หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก�าลังซือ้ ทีล่ ดลงและหนีส้ นิ ภาคครัวเรือน
ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันให้ดีขึ้น
ส� า หรั บ ธุ ร กิ จ จ� า หน่ า ยและจั ด ส่ ง ก๊ า ซ ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของ
กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบมากอย่างต่อเนื่องจากราคาน�้ามันที่ลด
ลงอย่างรุนแรง ประกอบกับการแข่งขันทางด้านราคา ท�าให้รายได้
จากการจ�าหน่ายและจัดส่งก๊าซ LPG ลดลงจากปีที่แล้ว 10.08%
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัจจัยลบต่างๆ เป็นอย่างดี จึงได้
ด�าเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสั่งการให้
ผู้บริหารด�าเนินการหามาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
หาช่องทางเพิ่มรายรับจากธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องดังเช่น การให้บริการ
ขนส่งที่หลากหลายขึ้น การขยายตลาดการให้บริการทดสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออก กระจายการลงทุนไป
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นลงด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้
เติบโต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้ด�าเนินการติดตาม
นโยบายและก�ากับดูแลด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส
อย่างสม�่าเสมอเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
ในนามคณะกรรมการของบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ และผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจ
และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯตลอดมา รวมถึงผู้บริหาร
พนั ก งาน ส� า หรั บ ความมุ ่ ง มั่ น ในการด� า เนิ น งานอย่ า งเต็ ม ก� า ลั ง
คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
น�าพาบริษัทฯให้ผ่านพ้นอุปสรรค เพื่อให้ก้าวต่อไปด้วยความยั่งยืน

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
ประธานกรรมการ
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สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในช่วงปีที่ผ่านมา รายได้กลุ่มบริษัทเติบโตขึ้น จาก 1,589.19
ล้านบาท เป็น 1,925.12 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตในอัตราร้อยละ 21.14
โดยรายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ ด จากธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งน�้ า มั น และแก๊ ส ทั้ ง นี้
กลุ่มบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน�้ ามันที่อยู่ในระดับต�่ า
ซึ่งท�าให้รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ของ
กลุ่มบริษัทลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเน้น
กลยุทธ์กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆเพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากราคาน�้ า มั น ดั ง เช่ น การขยายตลาดการให้ บ ริ ก ารทดสอบ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมภิ าคตะวันออก กระจายการลงทุน
ไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจจัดหาและจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โดย บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ตัง้ แต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษทั ฯได้ชะลอการลงทุนทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวทั้งหมด เนื่องจากคาดว่าการ
บริ โ ภคก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวในภาคขนส่ ง จะลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับการแข่งขันด้านราคา โดยรายได้จากการขายก๊าซของ
บริษัทฯ ลดลงจากเดิม 860.01 ล้านบาท เหลือ 773.35 ล้านบาท
ในปี 2560อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายธุ ร กิ จ ไปยั ง ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ เป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซ

ธุรกิจขนส่ง โดยบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซ
ปิ โ ตรเลี ย มเหลวที่ มี ย อดขายลดลง กลุ ่ ม บริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ลยุ ท ธ์
เพิ่มผลิตภัณฑ์การให้บริการขนส่ง โดยให้บริการขนส่งแอมโมเนีย
ทีเ่ ริม่ ขนส่งปลายปี 2559 ท�าให้มรี ายได้ในปี 2560 จ�านวน 5.73 ล้านบาท
ในปี 2560 นอกจากนีย้ งั มีการให้บริการขนส่งวัตถุดบิ ส�าหรับการก่อสร้าง
ที่เริ่มขนส่งตั้งแต่ตุลาคม 2559 โดยมีรายได้ในปี 2560 จ�านวน 2.47
ล้ า นบาททั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากการขนส่ ง ลดลงเล็ ก น้ อ ย
(ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) จากเดิม 40.30 ล้านบาท เป็น
39.96 ล้านบาท เนื่องจากรายได้การให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ลดลง
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ธุรกิจก่อสร้างโดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด
และบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด

กลุม่ บริษทั พยายามขยายงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะงานก่อสร้างน�า้ มันและแก๊ส ซึง่ มีรายได้เพิม่ ขึน้ 564.42 ล้านบาท
จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มลูกค้าขยายโรงงานมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทคาดว่าจะมีงานก่อสร้างจากกลุ่มลูกค้าเดิมและมีการลงทุนในภูมิภาคตะวัน
ออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีก 5 ปีข้างหน้า จึงได้วางแผนน�าบริษัทซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เพื่อเพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนส�าหรับการด�าเนินงาน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการยื่นขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
โดย บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ากัด

บริษัทได้เริ่มขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2559 โดยมีบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เน้นการให้บริการทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยแก่ลูกค้าที่ใช้ LPG และ CNG เป็นการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยแก่ลูกค้าประเภทโรงกลั่นน�้ามัน โรงไฟฟ้า
ปิโตรเคมี อย่างไรก็ตามรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ส�าหรับปี 2560 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559
ที่มีรายได้จ�านวน 61.43 ล้านบาท เป็น57.22 ล้านบาท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ�ากัด (TL)

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแล้วบางส่วนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 93.45 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะซื้อที่ดิน
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยร่วมทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เข้าสู่ธุรกิจใหม่
สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจลงทุนในบริษัท และขอยืนยันว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ท�างานอย่างหนักมาตลอด
ปีเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และจะพยายามท�าต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อย่อ

: TAKUNI

ชื่อบริษัท

: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

: 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร 10160

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้บริการขนส่งทางบก ให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง ติดตั้งระบบก๊าซ และบริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

เว็บไซต์บริษัท

: www.takunigroup.com

ทุนจดทะเบียน

: 600,000,000 บาท

ทุนชำาระแล้ว

: 400,000,000 บาท

จำานวนหุ้น

: 1,200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

: 0.50 บาท

วันแรกที่ซื้อขายหุ้น

: 19 สิงหาคม 2557

โทรศัพท์

: 02-455-2888

โทรสาร

: 02-455-2763

นักลงทุนสัมพันธ์

: 092-252-1277
nita@takuni.com

เลขานุการบริษัท

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

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง
เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 009 9999

ผู้สอบบัญชี

: นางณฐพร พันธุ์อุดม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-286-9999, 02-344-1000
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คณะกรรมการ
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1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
4 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริหาร /
และพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริต
2 นายเจริญ ประจำาแท่น
และคอร์รัปชั่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
5 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
3 นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
6

6 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
7 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ

ผู้บริหาร

1
6

5
1 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้จัดการ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน /
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน�้ามันและแก๊ส /
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป /
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4

2

3

2 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5 นางฐิติมา ธนาปกิจ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี /
การเงิน

3 นายเจริญชัย อำานาจสมบรูณ์สุข
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจทดสอบ

6 นายทศพล ผลิตาภรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจขนส่ง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน
หรือทีป่ รึกษาใดๆ ของบริษทั ฯ ได้ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายซึง่ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ช่วยในการสอบทานให้บริษทั ฯ มีการก�ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวปฎิบตั ทิ ดี่ สี า� หรับคณะกรรมการตรวจ
สอบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2560 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวม ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย (Thai Financial Reporting Standards TFRSs and Thai Accounting Standards - TASs) และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการจ�านวน 6 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�างบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน และ
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของไทย ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัด
ท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข

การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ
ทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเข้าใจ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงาน และพบว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยง และมีประสิทธิผลในการด�าเนินงาน รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ
ทัง้ ในด้านบุคลากรและการปฎิบตั งิ านตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีทรี่ ายงานว่า
จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในส�าหรับปี 2561 ซึง่ ได้จดั ท�าขึน้ ตามปัจจัยเสีย่ ง
ขององค์กร รวมทั้งก�าหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและการท�างานที่มีสาระส�าคัญ
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การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการปฎิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล พบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฎิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เคร่งครัด และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานทุกระดับมีจติ ส�านึกในจริยธรรม
และคุณธรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอรัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับความเป็นอิสระ ความรูค้ วามสามารถในวิชาชีพและคุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปีทผี่ า่ นมาจึงเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3430 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3445 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ�าปี 2561

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เป็นปกติทางการค้า มีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2560 ถูกต้อง เชื่อถือได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนมีการปฎิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฎิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายเจริญ ประจำาแท่น)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สัดสวนรายไดจากการขายและใหบร�การ

ปี 2559

รายไดจากการขายและใหบร�การ

ปี 2560

2,000

1,925.12
3.87%

2.97%

ปี 2560

1,500

1,589.19
ปี 2559

40.60%

54.12%

56.05%

40.17%
1,000

0.19%
0.50%

0.62%

500

0.92%

การจัดจำหน่าย LPG

การติดตั้งระบบก๊าซ

การบริการขนส่ง

การรับเหมาก่อสร้าง

การทดสอบ และตรวจสอบ
ความปลอดภัย

หน่วย : ล้านบาท

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
การจัดจำหน่าย LPG

กำไรสุทธิสวนที่เปนของบร�ษัทใหญ

2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560

1.34%
0.88%

การบริการขนส่ง LPG

9.78%
16.36%

การติดตั้งระบบก๊าซ

29.63%
-36.17%

การรับเหมาก่อสร้าง

1.72%
4.71%

การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

13.85%
1.12%

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
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งบแสดงฐานะทางการเง�นรวม
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220.46
สินทรัพย์หมุนเวียน

128.69
1,000

524.06
519.55

877.00

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

857.63
สินทรัพย์อื่น

228.22

500

710.72

290.48

791.60

หนี้สินอื่น
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

430.90
210.85
0
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ปี 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้
1. ธุรกิจจัดหา จำาหน่ายก๊าซ LPG ด�าเนินการโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ท�าหน้าที่จัดหา
และจัดจ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
2. ธุรกิจขนส่งทางบก ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ท�าหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุอันตราย
และวัสดุก่อสร้างทางบก ให้กับกลุ่มบริษัทฯและลูกค้า
3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ด�าเนินการโดยบริษทั ย่อย (TT และ CAZ) บริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน�า้ มัน ในลักษณะ Engineering
Procurement Construction (EPC)
4. ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซรถยนต์ ด�าเนินการโดยบริษทั ย่อย (TT) เป็นผูจ้ า� หน่ายอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซ
LPG และ NGV ส�าหรับยานยนต์
5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริการทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมส�าหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการ
ตรวจสอบระบบก๊าซส�าหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายก�าหนด
6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย (TL) เป็นการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจจัดหา จัดจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ธุรกิจจัดหาและจ�าหน่ายก๊าซ LPG โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน�้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้กับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมได้
บริษัทฯ จัดหาจาก ปตท. โรงกลั่นน�้ามัน และผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจ�าหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้า “แชมป์เปี้ยนแก๊ส” ให้กับสถานีบริการก๊าซ LPG ที่เป็นตัวแทนค้าต่างของบริษัทฯและภาค
อุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ
LPG เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของการจ�าหน่ายก๊าซ LPG ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาค
กลาง และภาคตะวันออก แต่เนื่องจากปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีแผน
ขยายตลาดไปยังลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาปริมาณขายโดยรวม
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถจ�าหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน โดยส�ารองก๊าซ LPG ตามที่
กฎหมายก�าหนดที่คลังก๊าซของบริษัทฯในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

เครื่องหมายการค้า
แชมป์เปี้ยนแก๊ส

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีคลังเก็บก๊าซ 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสินค้าและส�ารองก๊าซ ดังนี้
คลังก๊าซ
1. พิจิตร
2. ปทุมธานี

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

ปริมาณความจุ (ตัน)
1,000
400
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จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน�้ามันในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้ปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งโดยรวมลดลง ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณการขายก๊าซ LPG บริษัท เนื่องจากลูกค้าหลักคือสถานีบริการก๊าซ LPG ส่งผลให้ผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละรายต้องแข่งขันกันใน
การด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อรักษายอดขาย
นอกจากนี้ ในการด�าเนินธุรกิจจัดหาและจ�าหน่ายก๊าซ LPG จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 ท�าให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็กเข้าสูธ่ รุ กิจได้ยากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านัน้ แต่
คุณภาพของการบริการยังเป็นสิ่งส�าคัญ บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายท�าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการสั่งซื้อและกระตุ้น
ให้เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯทีต่ อ้ งการน�าเสนอการให้บริการแบบครบวงจร โดยมีบริการขนส่ง
ทดสอบความปลอดภัย รวมถึงซ่อมบ�ารุงระบบแก๊ส

ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด (GG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการขนส่งวัสตุอันตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก โดยเน้นการขนส่ง
ก๊าซ LPG ให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อ
เพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือร้อยละ 64 และบริษัทผู้ค้า LPG รายอื่นๆ รวมถึงสถานีบริการก๊าซ ในสัดส่วนร้อยละ 16 นอกจาก
นี้ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์การให้บริการขนส่งแอมโมเนียและวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 2559 โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2560 ร้อยละ 20 ในปัจจุบัน
บริษัทฯ มีจ�านวนรถขนส่งดังนี้
ประเภทรถขนส่ง

จำานวนพาหนะ (คัน)

ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)

รถบรรทุกหัวลาก

10

15

รถบรรทุก 10 ล้อ

9

8

รถบรรทุก 6 ล้อ

4

4.3

รถบรรทุกหัวลาก

1

20

รถบรรทุก 10 ล้อ

3

10

2

15

รถขนส่งก๊าซ LPG

รถขนส่งแอมโมเนีย

รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง
รถบรรทุกหัวลาก

รถขนส่งของบริษทั ฯ ทุกคันต้องผ่านการขออนุญาตและมีการตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนส่งอย่างสม�า่ เสมอตามทีก่ ฎหมายก�าหนด
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการติดตัง้ ระบบ GPS เพือ่ ติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพือ่ ควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตาม
การขนส่งดังกล่าว ท�าให้ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าได้ทันตามก�าหนดอย่างสม�่าเสมอ
12
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ในการด�าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ นอกจากจะต้องได้รบั ใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัตกิ ารค้าน�า้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543
และขอใบค้าต่างจากผูค้ า้ มาตรา 7 ส�าหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมากเพือ่ จัดหารถขนส่ง รวมทัง้ ผูค้ า้ มาตรา 7 แต่ละราย
มักจะมีผใู้ ห้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และเพือ่ การจัดส่งแก๊สตามเวลาทีต่ อ้ งการ อีกทัง้ ราคาค่าขนส่ง
ก๊าซ LPG เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตรฐาน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้ามาตรา 7 รายใหญ่ ท�าให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่
ธุรกิจได้ยาก

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์
บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย (TT) ด�าเนินธุรกิจบริการติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ และการจ�าหน่ายอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับระบบก๊าซ โดยให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli
ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี โดยพนักงานของบริษทั ฯ ให้คา� แนะน�าเรือ่ งระบบก๊าซ
รถยนต์แก่ลกู ค้าเพือ่ ให้ลกู ค้าพิจารณาความต้องการรวมทัง้ ประเมินค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
และน�าเสนอระบบก๊าซรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงติดตั้ง
ระบบก๊าซรถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 วันท�าการ โดยบริษัทฯจะด�าเนินการติดตั้ง
ระบบก๊าซและท�าการออกใบรับรองการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ รวมทั้งใบรับรองความ
ปลอดภัยในการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก
อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง NGV

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์รายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัทรายใหญ่ โดยบริษัทฯ
ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่ส�าหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายย่อยส�าหรับการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ระบบ LPG
ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทฯ แบ่งการให้บริการรับเหมาก่อสร้างออกเป็น
1) การรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ
รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบท่อแก๊สที่ใช้ถังแก๊สหุงต้มทั่วไป เช่น ร้านอาหารหรือ
ห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ด�าเนินการโดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ภายใต้การก�ากับดูแล ออกแบบ
ค�านวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความช�านาญและประสบการณ์ โดยบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 (เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)
ด้านการผลิต ติดตั้ง และการขาย จากสถาบัน UKAS

การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ

การติดตั้งถังก๊าซในรถบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่
13

ข้อต่อสวมเร็ว/หัวท่อรับก๊าซ/
ฝาครอบหัวท่อรับก๊าซ

เครื่องเตือนก๊าซรั่ว

นอกจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทฯ มีการจ�าหน่ายอุปกรณ์ก๊าซส�าหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ
รถขนก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจ�าหน่าย เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทฯท�าการพัฒนา
ขึ้น หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ต้องท�าการน�าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ส�าหรับการให้บริการก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG ผูใ้ ห้บริการส่วนใหญ่เป็นผูร้ บั เหมารายย่อยซึง่ มักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ในส่วนของบริษทั ฯ ถือเป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับก๊าซโดยตรงท�าให้ลกู ค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ
จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึง่ ให้ความส�าคัญในเรือ่ งของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตัง้ จากผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย
2) การรับเหมาก่อสร้างด้านน�า้ มันและแก๊ส (Engineering Procurement Construction) ทุกชนิด ตัง้ แต่การออกแบบตามความต้องการ
ของลูกค้า การประกอบชิ้นงาน/แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) งานโยธา และงานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) ด�าเนินการโดย
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลูกค้าในกลุ่มพลังงานที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพสูง เช่น โรงกลั่นน�้ามัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ที่มีโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น
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การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ส�าหรับการแข่งขันในงานบริการรับเหมาก่อสร้างด้านน�้ามันและแก๊ส กลุ่มบริษัทมีทีมผู้บริหารซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านงาน
ก่อสร้างแก๊สและน�้ามันมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประกอบกับมีเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่พร้อมส�าหรับการให้บริการ ทั้งนี้
ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามัน ปิโตรเคมี โรงกลั่นน�้ามัน ดังนั้นภาวะการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ จึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
การประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด�าเนินการโดยบริษทั ย่อยคือ บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม
จ�ากัด (RE) ถือเป็นการให้บริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) เพื่อท�าการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระให้กบั องค์กรต่างๆเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพือ่ ซ่อมบ�ารุง ซึง่ อาจเป็นผลมาจากข้อบังคับ
ทางกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเอง ทั้งนี้ การให้บริการสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ การให้บริการทดสอบโดยไม่ท�าลาย
(Non-Destructive Testing) และการให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เริม่ ขยายตลาดการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมภิ าคตะวันออกตัง้ แต่ปลายปี
2559 โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่เน้นการให้บริการ
ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยแก่ลูกค้าที่ใช้ LPG และ CNG เป็นการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยแก่ลูกค้าประเภท
โรงกลั่นน�้ามัน โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี
โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบมักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซ
ขนาดใหญ่ ซึง่ ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังจัดเก็บเมือ่ ถึงระดับความดันทีก่ า� หนดเพือ่ ป้องกันการระเบิดของก๊าซซึง่ จะใช้เวลาเกินกว่า
1 สัปดาห์
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น ผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานีบริการ เป็นต้น ซึง่ มีขอ้ ก�าหนดตามกฎหมายทีต่ อ้ งท�าการตรวจสอบและทดสอบเมือ่ ครบวาระท�าให้ลกู ค้าส่วนใหญ่
มักมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษทั เป็นวิชาชีพอิสระ ซึง่ มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก ส่งผลให้การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สงู มาก ซึง่ ผูป้ ระกอบการแต่ละรายมักมีลกู ค้ากลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน และการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นการ
แข่งขันด้านการสร้างความน่าเชือ่ ถือเป็นหลัก ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ถือเป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการขนาดกลางในระดับใกล้เคียง
กันประมาณ 12 ราย ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด เป็นต้น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ�ากัด (TL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินแล้วบาง
ส่วน โดยพิจารณาท�าเลทีต่ งั้ ของทีด่ นิ โดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโตของทีด่ นิ ซึง่ ได้รบั อานิสงส์จากการลงทุนของภาครัฐบาล
ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2562 ประกอบกับบริษัทฯ ถือครองเงินสดอยู่เป็นจ�านวนมาก
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะสมในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่บริษัท และเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น
จากกระแสเงินสดส่วนที่เหลือจากการด�าเนินงาน
บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษากลยุทธ์ในการร่วมลงทุนกับผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย ทัง้ นีบ้ ริษทั
ค�านึงถึงความเสี่ยงของลูกค้าในด้านความสามารถในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าแผนการด�าเนินธุรกิจจะชัดเจนในปี 2561

การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ต้นทุนในการซื้อที่ดินของกลุ่มบริษัทไม่สูงมาก และมีท�าเลที่ตั้ง อยู่ใกล้ถนนใหญ่และสถานีรถไฟฟ้า ประกอบกับการที่กลุ่มบริษัทมี
ประสบการณ์ดา้ นงานก่อสร้าง ท�าให้มนั่ ใจว่าควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอืน่ ได้
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดงั นี้

1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน�า้ มัน
- เนือ่ งจากราคาน�า้ มันในตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็วในปีทผี่ า่ นมา ราคาน�า้ มันในประเทศได้ปรับตัวลดลง แต่ราคาแก๊สในประเทศ
ไม่ได้ปรับลดลงตามตลาดโลก ท�าให้ราคาน�้ามันกับราคาแก๊สใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ปริมาณการใช้แก๊สในภาคขนส่งลดลงอย่าง
มีนัยส�าคัญ
ผูบ้ ริหารคาดว่า หากช่องว่างระหว่างราคาน�้ามันกับราคาแก๊สยังไม่เพิม่ ขึน้ ปริมาณการใช้ในภาคขนส่งจะลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ท�าให้
ธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สไม่สามารถเติบโตได้ บริษัทจึงขยายการลงทุนไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ
- กลุ่มลูกค้าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมของบริษัทเป็นกลุ่มพลังงาน
เมื่อราคาน�้ามันผันผวน ท�าให้รายได้ของกลุ่มลูกค้าลดลง และแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม โดยส่วนใหญ่
หันมาใช้นโยบายชะลอการลงทุนและลดต้นทุน จึงส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขายของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทจึงได้สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจพลังงานเพียง
อย่างเดียว ประกอบกับขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกเพื่อขยายฐานลูกค้า

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่าย
การประกอบธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซ LPG บริษัทจะวางแผนการจัดหาก๊าซ LPG จากผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะท�าการ
จัดหาจากผู้ผลิตก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศคือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ ปตท.
ไม่สามารถจ�าหน่ายก๊าซ LPG ให้บริษทั ได้ดว้ ยเหตุใดก็ตามหรือท�าการจ�าหน่ายก๊าซ LPG ในปริมาณทีต่ า�่ กว่าทีบ่ ริษทั ฯแจ้งความประสงค์ไว้
ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีไม่สูงมากนัก เนื่องจากโควตาการจัดจ�าหน่ายก๊าซ LPG
ของผูค้ า้ มาตรา 7 แต่ละรายถูกจัดสรรโดยกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีพนั ธมิตรทางการค้าคือผูค้ า้ น�า้ มันตามมาตรา 7 หลายราย
และมีคลังส�ารองก๊าซเป็นของตนเอง ท�าให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถจัดหา LPG ได้ในเวลาที่ต้องการ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาก๊าซ LPG อันเป็นผลจากการปฏิเสธการจัดส่งของผู้ค้ารายใหญ่รายดังกล่าว

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเก็บและจัดส่งก๊าซ
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญในการดูแล 2 ด้านหลัก คือ 1) การดูแลทางกายภาพของคลังสินค้า ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน โดยติดตัง้ อุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ดบั เพลิง ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยราชการ
รวมทัง้ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ธพ.ก.2) ในการด�าเนินการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวจากกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ตลอดจนมีการตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญาตทุกปีเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบคลังจัดเก็บก๊าซของบริษัทฯ
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และ 2) การปฎิบตั งิ านของพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดเก็บและขนส่งก๊าซ โดยวางระเบียบการท�างาน
ให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกวัน รวมทัง้ อบรมพนักงานให้มคี วามเข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม โดยพนักงาน
ที่ท�าหน้าที่ดังกล่าวต้องได้รับบัตรพนักงานบรรจุก๊าซ ซึ่งรับรองโดยกรมธุรกิจพลังงาน
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นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ได้ทา� ประกันคลังเก็บก๊าซ LPG และรถบรรทุกก๊าซ LPG ประเภทการประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และท�าประกันภัย
ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะมีต่อกลุ่มบริษัทในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวท�าให้ผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นไปในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

4. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นในบริษัทฯจ�านวน 411,504,396 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 51.44 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�าให้ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งได้รบั เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการถ่วงดุลอ�านาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุม่ บุคคลดังกล่าวมีอา� นาจโดยไม่จา� กัด
ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
มาจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้มีความเกี่ยวพันในการบริหารงาน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการท�างานตลอดจนถ่วงดุลอ�านาจ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง ช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ในการน�าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อีกด้วย

5. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จากการจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ�ากัด) เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันได้ซื้อที่ดินแล้วบางส่วน โดย
พิจารณาท�าเลที่ตั้งของที่ดินโดยละเอียดและเล็งเห็นศักยภาพในการเจริญเติบโตของที่ดินซึ่งได้รับอานิสงส์จากการลงทุนของภาครัฐบาล
ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2562 ทั้งนี้ หากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าว
เกิดความล่าช้า จะส่งผลต่อระยะเวลาโครงการของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทไม่มีประสบการณ์ในด้านการตลาด และไม่มีตรา
สินค้าที่เป็นที่รู้จัก กลุ่มบริษัทจึงวางแผนในการร่วมทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เข้าสู่ธุรกิจใหม่
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การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบ
การควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม�า่ เสมอ โดยมุง่ เน้นให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับความเสีย่ ง รวมทัง้
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ท�าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ
แผนการปฎิบตั งิ าน ผลการประเมินความเพียงพอ คุณภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน การปฎิบตั ติ ามระเบียบ
กฎหมาย รวมถึงข้อบังคับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอ้างอิงกรอบแนวปฎิบัติด้านการควบคุมภายในของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการ
ควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฎิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม

1

2

3

การควบคุม
ภายในองค์กร

การประเมิน
ความเสี่ยง

การควบคุม
การปฎิบัติงาน

4

5

ระบบสารสนเทศ ระบบการติดตาม
และการสื่อสารข้อมูล

คณะผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันการน�าทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินตาม
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การกำากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ
ที่ท�าให้บริษัทฯมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯในระยะยาว บริษัทฯ
จึงได้กา� หนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Government) ซึง่ เป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการทีด่ สี า� หรับบริษทั
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัทฯได้แบ่งออกดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีสิทธิการรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับเงินปันผล
จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั สิทธิในการพิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาและอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั สิทธิในการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี สิทธิในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ ได้กา� หนดให้มจี ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมทัง้ มีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กา� หนดไว้เป็นอย่างอืน่ และเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมทัง้ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.takunigroup.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
1 เดือน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุม
ทีช่ ดั เจนถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั ฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายหลังจากทีส่ ง่
รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงปกป้อง
และรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัทฯ อย่าง
เท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น โดยบริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯก�าหนดให้ผู้ถอื หุ้นมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณารับเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ (โทรศัพท์ 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 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ ถือเป็นการสร้าง
ความส�าเร็จให้กบั บริษทั ฯ ในระยะยาว บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ทีท่ า� ขึน้
ระหว่างกัน รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ดา� เนินการใดๆ อันจะเป็นการ
ริดรอนสิทธิ หรือส่งผลกระทบในด้านลบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการ
เติบโตของมูลค่าบริษัทฯในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสและเชื่อถือได้

พนักงาน :

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานในฐานะผูส้ นับสนุนให้แผนงานต่างๆ ของบริษทั ฯสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งพัฒนา ส่งเสริม
การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีอาชีวอนามัยที่ดี โดยจัดท�าระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รัดกุม และเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้ง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและหามาตรการควบคุมและป้องกัน พร้อมกับสื่อสารกับ
พนักงานให้เข้าใจและปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างบรรยากาศการท�างานทีด่ ี ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม
เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความมั่นคงในอาชีพ

ผู้บริหาร :

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของผูบ้ ริหาร ในฐานะผูท้ มี่ บี ทบาทส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ รวมทั้งควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายทางธุรกิจที่ก�าหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจึงเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน
และเป็นแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจและทุม่ เทให้กบั การบริหารงานบริษทั ฯจนสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ที่ก�าหนดไว้ได้

หุ้นส่วนทางธุรกิจ :

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความส�าคัญของหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่ช่วยสนับสนุนและผลักดัน
ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯสามารถเจริญเติบโตและบรรลุเป้าทางธุรกิจทีก่ า� หนดไว้ได้ บริษทั ฯจึงปฏิบตั ติ อ่ หุน้ ส่วน
ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรมของทัง้ สองฝ่าย และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงทางการค้า
ที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า :

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่�าเสมอและ
มุง่ เน้นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม 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 :

บริษทั ฯ ได้ให้ความส�าคัญด้านสิง่ แวดล้อม โดยไม่กระท�าการใดๆ ทีส่ ง่ ผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

ชุมชน / สังคม :

บริษทั ฯ ค�านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่คนในสังคมและชุมชนรวมถึงส่งเสริม
และปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมูพ่ นักงานทุกระดับและให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและ
สังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

หน่ว ยงานภาครัฐและ บริษทั ฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถงึ บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานก�ากับดูแลที่
หน่ ว ยงานก� า กั บ ดู แ ล มีตอ่ การด�าเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ฯจึงมีความตัง้ ใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านัน้
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมอบหมายให้เลขานุการบริษทั รับผิดชอบด้านการสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี
กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่าน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcom@takuni.com) โดยบริษทั ฯ จะด�าเนินการสอบสวนตามขัน้ ตอนการรับเรือ่ งร้องเรียนทีก่ า� หนดไว้
และถือปฏิบัติเป็นเรื่องลับ และรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ทั่วถึง ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 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
ดุลยพินจิ ในการจัดท�าอย่างระมัดระวัง อีกทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยให้ความเห็นเกี่ยว
กับเรื่องดังกล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร การท�าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารประวัติการเข้าอบรม ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ การด�าเนินธุรกิจเป็น
ไปด้วยความโปร่งใสมีคณุ ธรรมสามารถตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย และด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ ส�าหรับ
การก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานนัน้ บริษทั ฯ ให้ความส�าคัญเรือ่ งการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษทั จะมี
การประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจ�าทุกปี รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร เข้ารับการ
อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการ
ประกาศและแจ้งให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษทั ฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด�าเนิน
งาน บริษทั ฯจึงได้กา� หนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ
ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯยัง
จัดให้มผี ทู้ ที่ า� หน้าทีต่ รวจสอบภายใน ซึง่ บริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะใช้ผตู้ รวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทา� การตรวจสอบ
และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯได้แต่งตั้ง บริษัท
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด โดยนางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2561 และปี 2560 เพื่อท�าการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
แนวทางทีว่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยผลการตรวจสอบ
จะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพิจารณาด�าเนินการในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาเกี่ยวกับการขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ โดยรวมเป็นส�าคัญ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน บริษทั ฯก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ โดยติดต่อแจ้งที่เลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ในการประชุมคณะ
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั ก�าหนดให้บคุ คลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเข้าท�ารายการใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
งดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติ รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
โดยการเข้าท�ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ จะค�านึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นส�าคัญ และเป็นไปตามเงือ่ นไขราคา
และการแข่งขันทางการค้าโดยทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขการค้าต่างๆ เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) รายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ซงึ่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดในรายงาน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส
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2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่
2.1 คณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.4 คณะกรรมการบริหาร
2.5 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.7 คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม
โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แสดงรายละเอียด
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2559 (แบบ 56-1)

3. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ฯ มีนโนบายการลงทุนในกิจการทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์กบั บริษทั ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน โดยการลงทุนในบริษทั
ย่อย บริษัทฯ จะต้องมีอ�านาจควบคุมหรือก�าหนดนโยบายบริหาร ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วม
เป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่ แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และจะต้องไม่น�า
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ขอ้ มูลนัน้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
แล้ว
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ทราบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องหลีกเลี่ยง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย โดยผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท�าผิดระเบียบของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงและมีการก�าหนดโทษ
โดยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและหากยังคงปฏิบัติจะท�าการไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส�านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการมาถือครอง และการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการถัดจาก
วันที่ท�ารายการ และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2560 รวม 6.03 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี 5.70
ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น 0.33 ล้านบาท
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6. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการทำารายการระหว่างกัน

บริษทั ฯ ได้กา� หนดนโยบายการท�ารายการระหว่างกัน โดยในกรณีทบี่ ริษทั ฯมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น และในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทฯในการทำารายการระหว่างกันจำาแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว และการมีเงือ่ นไข
การค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรมและไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมือ่ เทียบเคียงกับการท�ารายการระหว่างบริษทั ฯ
และบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการใน
ลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอืน่ ในธุรกิจบริษทั ฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับ
เหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการอืน่
หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทั ฯมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ
หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการให้กยู้ มื เงินเพือ่ ให้บคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น�าไปประกอบธุรกิจ
หรือด�าเนินงานแทนบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดเกีย่ วกับการท�ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท�ารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบาย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป็นหนึ่งในผู้น�าธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้นคุณภาพและความ
ปลอดภัย ขยายการด�าเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ขององค์กร ให้บริการอย่างมืออาชีพโดยพัฒนาประสิทธิภาพของ
องค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างบริหารจัดการ
คณะกรรมการความยั่งยืน
และกิจกรรมสังคม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บิรหาร/
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการความยั่งยืน
และกิจกรรมสังคม

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความยั่ ง ยื น และกิ จ กรรมสั ง คม
(ESG) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ
และพนั ก งาน โดยก� า หนดให้ มี
อ�านาจหน้าที่ในการพัฒนาความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริ ษั ท และรายงานผลการ
ด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบ คณะกรรมการ ESG ได้มีการ
สื่อสารให้พนักงานทุกคน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารทางอีเมล์, Skype,
Face book, แจ้งในการประชุม,
การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ เป็นต้น

กลุ่มบริษัทก�าหนดวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจในเชิงของ
ภาพรวมทีจ่ ะมีการขยายตัว และเติบโตไปพร้อมกันทัง้ กลุม่ บริษทั
ให้สามารถเกื้อหนุนกันได้ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ โดยยึด
หลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และค�านึงถึง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย เพือ่ ให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่าง
มั่นคง และยั่งยืน

Corporate Social
Responsibility:
CSR

• การท�าธุรกิจทีค่ า� นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้เกิดความสมดุล และอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

• การด�าเนินกิจการภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมธุรกิจ และ
การบริหารจัดการทีด่ ี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

• การพัฒนาพนักงานให้ทา� งานอย่างมีความสุข มีคณุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี มุง่ เสริมบรรยากาศในการท�างานแบบมีสว่ นร่วม รวมทัง้
ปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพในเกียรติ และศักดิศ์ รีในฐานะ
ที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนขยายขอบเขต
การดูแล และพัฒนาดังกล่าวไปสู่ชุมชนและสังคม
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Company overview

TAKUNI CSR Framework

LPG
Trading

Corporate Governance

Property
Development

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
Governance

Transportation
ECONOMIC
Governance

Costomer
Engineering
Procurement
Construction

Inspection
Vehicle
Conversion

ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรม โดยน�าหลักจริยธรรมไปใช้กับ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การแข่งขันอย่าง
ยุติธรรมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเคารพ
ต่อสิทธิในทรัพย์สนิ และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการทีร่ วมถึงบุคคล
แต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่
พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ คูส่ ญั ญารับจ้าง ลูกค้า คูแ่ ข่ง และสมาคมวิชาชีพ

SOCIAL

ENVIRONMENT

• สังคมภายในองค์กร Governance • สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
• สังคมภายนอกองค์กร
• สิ่งแวดล้อมภายนอก

เป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจาก
การกระท�าดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition : CAC ) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเมื่อ 7 สิงหาคม 2558
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือมาตรการ การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น และการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในแต่ละหน่วยงาน และได้มกี ารสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
รู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกร้องหรือด�าเนินการใดๆ
เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้
ต่ อ การต่ อ ต้ า นด้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทั้ ง บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนอง ต่อความต้องการของ
ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่น ลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้ค�าปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา
ต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ทุ และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อ
กรูปแบบทัง้ ทางตรง และทางอ้อมตรวจสอบได้ทกุ กระบวนการ และทุก การบริโภคอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการท�างาน รวมถึงได้มีการก�าหนดนโยบายและมาตรการด้าน
การป้องกันการกระท�าดังกล่าว
บริษทั ฯ มีการสือ่ สารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และก�าหนดไว้
ในจรรยาบรรณขององค์กร ให้มคี วามตระหนักต่อการกระท�าทีเ่ ป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริต และคอร์รัปชั่นเป็นบ่อน
ท�าลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการด�าเนินการด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วม
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1) หลั ก สู ต ร “บุ ค ลากรเฉพาะที่ รั บ ผิ ดชอบดู แ ลสถานที่ ใ ช้ ก๊ า ซ
ปิโตรเลียม
รอบที่ 1
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560

จ�านวน 24 คน

รอบที่ 2
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2560

จ�านวน 41 คน

2) หลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานก๊าซปิโตรเลียม”
บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญจึงมีการตรวจสอบ
คลังฯ รถบรรทุกก๊าซทีม่ แี รงดันสูง ซึง่ มีการทดสอบความปลอดภัย
ทุกๆ ปี โดย Third party

ในปี 2560 จัดอบรมจำานวน 6 รอบ ดังนี้
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560
วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560

จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน
จ�านวน

48
32
41
77
32
71

คน
คน
คน
คน
คน
คน

บริษทั ฯ เตรียมความพร้อมในกรณีเหตุฉกุ เฉิน จึงมีการฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหล

• การอบรมหลักสูตร “พนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
ณ อาคารทาคูนิ
• การอบรมหลักสูตร “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการดำาเนินงานทีม่ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” (ศึกษาดูงาน ณ คลังพิจิตร)
บริษทั ฯ ได้มคี วามเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของ
บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นผู้ฝึก การด�าเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างความ
อบรมประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว และในปี 2560 เพือ่ ให้ลกู ค้าได้คา� นึง คิดหรือค้นหาความรูใ้ หม่ๆ ทีต่ า่ งไปจากเดิมทีเ่ คยปฏิบตั หิ รือเคยรับรูม้ า
ถึงความปลอดภัยในเรือ่ งของการใช้กา๊ ซปิโตรเลียมอย่างปลอดภัย โดย โดยเป็นความรูท้ คี่ รอบคลุมทัง้ ทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือความรู้ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่า
มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
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PHASE ARRAY ULTRASONIC EXAMINATION (PAUT)
การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
วิธีการ : การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค ถูก
พัฒนามาจาก การตรวจสอบคลื่นเสียงแบบธรรมดาโดยจะถูกน�าไปใช้
ตรวจสอบความไม่ตอ่ เนือ่ งในเนือ้ ชิน้ งาน หรือรอยเชือ่ ม การตรวจสอบ
ด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค จะใช้การก�าเนิดเครื่องเสียง
จาก Piezoelectric material หลายชิน้ ใน1หัวตรวจสอบ และใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมให้คลื่นเสียงท�ามุมต่างๆ

➢ อุตสาหกรรมผลิต สารเคมี และ น้า� มัน (ถังแรงดัน,ถังเก็บสาร

เคมี,หม้อต้ม)ในติดตั้ง หรือ การหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบ�ารุงการตรวจ
สอบด้วยคลืน่ เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค ใช้ตรวจสอบแนวเชือ่ มของ
อุปกรณ์ค้นหารอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการใช้งานเป็นเวลานาน
การตรวจสอบด้วยคลืน่ เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค สามารถตรวจสอบ
โดยไม่ตอ้ งมีการหยุดงานประเภทอืน่ เนือ่ งจากไม่มกี ารใช้รงั สี ช่วยเพิม่
ความปลอดภัยต่อผู้ร่วมงาน และระยะเวลาในการหยุดกระบวนการ
ผลิต
ส�าหรับถังเก็บสารเคมีทมี่ แี รงดันสูงท�าให้ตอ้ งใช้เหล็กทีม่ คี วามหนา
มากกว่า 50 มิลลิเมตร ซึ่งหากใช้การตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะใช้เวลา
นาน การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะถูกน�ามา
ใช้แทนซึ่งจะช่วยลดเวลา และทราบผลการตรวจในทันที

• ตัวอย่างผลการตรวจสอบถังแรงดันสูงด้วยคลื่นเสียง โดย เฟส
อะเรย์ เทคนิค พบความไม่ต่อบนผิวของแนวเชื่อม

ส�าหรับหม้อต้ม จะตรวจสอบบนท่อจ�านวนมากซึ่ง การตรวจสอบ
ลักษณะงาน การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
➢ งานสร้าง หรือ ซ่อมบ�ารุง เหล็ก โครงสร้าง การตรวจสอบด้วย ด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
คลื่นเสียง โดย เฟส อะเรย์ เทคนิค ใช้ตรวจสอบความไม่ต่อเนื่อง ต่อ 1 ท่อ และแสดงผลการตรวจสอบในทันที
แนวเชื่อม หรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อเหล็ก ก่อนจะถูกน�าติดตั้ง
หรือใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของโครงสร้าง หรือ
อุปกรณ์ ข้อดีของการตรวจสอบด้วยคลืน่ เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
คือให้ผ ลการตรวจสอบในทันที ช่ว ยลดระยะเวลาในสร้า ง หรือ
ซ่อมบ�ารุง เป็นการลดต้นทุนการอีกทาง
➢ การตรวจหาการกัดกร่อนในชิ้นงานการตรวจสอบด้วยคลื่น

เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค จะถูกใช้ในการค้นหา และวัดค่าความ
หนาที่เหลืออยู่ เพื่อน�าไปวิเคราะห์ผลอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของ
อุปกรณ์
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➢ อุตสาหกรรมอากาศยานใช้คน้ หารอยร้าวในชิน้ ส่วนอากาศยาน

เช่น ปีกเครื่องบิน หรือ เพลาล้อเครื่องบิน

ข้อดี การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
➢ รวดเร็ว และ รายงานผลในทันที
➢ ไม่มีรังสี ไม่ต้องหยุดงานประเภทอื่น
• เพิ่มความปลอกภัยต่อเพื่อนร่วมงาน
• ระยะเวลาในการผลิต/ไม่ต้องหยุดงานประเภทอื่น
เนื่องจากรังสี
• ลดต้นทุนในการสร้างหรือซ่อมบ�ารุง
➢ ค้นหาและวัดขนาดความไม่ตอ่ เนือ่ งได้แม่นย�า สามารถ
เก็บข้อมูลและเรียกดูได้ในภายหลัง
ข้อเสีย การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
➢ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ มีราคาสูง ราคาต่อ 1 ชุด
ประมาณ 6 ล้านบาท
➢ ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ ใน
การใช้และวิเคราะห์ผล

• Recycle เป็นการน�าขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
โดยมีการคัดแยกและรวบรวมขยะในส�านักงานที่
สามารถน�าไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ
พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียมเพื่อจ�าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สถิติแสดงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
2559
2560
1. การใช้ไฟฟ้า
2.26 M 2.36 M
2. การใช้น�้าประปา 0.22 M 0.21 M
3. การใช้กระดาษ 0.08 M 0.07 M
บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับขยะอันตราย หรือขยะที่
อาจก่อให้เกิดมลพิษทางระบบนิเวศ โดยการเรียกคืนขยะอันตราย
แล้วท�าการว่าจ้างบริษัทก�าจัดขยะอันตรายในการก�าจัด

ด้านสิ่งแวดล้อม (Envirolment)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ และ
สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมให้
เท่าเทียมมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย
เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 3R กล่าวคือ ลดการใช้ทรัพยากร
(Reduce), น�ากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซา�้ (Reuse), การน�าขยะหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
(Zero Emission)
จึงท�าให้เกิดโครงการ “Takuni Care” โดยมีกิจกรรมภายใต้
นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม และปลูกจิตส�านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
อย่างยืน
บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณ
ขยะภายใต้แนวคิด 3R
• Reduce เป็นการลดปริมาณขยะทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น
การเลือกใช้สนิ ค้าทีม่ บี รรจุภณั ฑ์ทมี่ ขี นาดใหญ่แทน
สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
• Reuse เป็นการน�ามาใช้ใหม่หรือการใช้ซา�้ เช่น การน�า
บรรจุภณั ฑ์มาใช้ใส่บรรจุเครือ่ งใช้หรือสิง่ ของต่างๆ
การน�าถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซ�้า การใช้
กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า

บริษทั ฯ ให้ความระมัดระวังเรือ่ งการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูส่ ง่ิ แวดล้อม
และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี ครือ่ งหมายคาร์บอนฟุตพริน้ ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบต่อการด�ารงชีพของมนุษย์ สิง่ มีชวี ติ
และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ทัง้ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
ในฐานะผูผ้ ลิต ภาคบริการในฐานะผูข้ บั เคลือ่ นกิจกรรม รวมถึงภาค
ประชาชนในฐานะผู้บริโภค
2559
บริษัทให้การติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG 51 คัน

2560
41 คัน

1) ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG ให้กับ
รถยนต์ของลูกค้า พนักงาน และผูบ้ ริหาร ซึง่ การใช้กา๊ ซ NGV/
LPG แทนน�้ามันเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ
2) สนับสนุนการประหยัดน�้ามันแบบ Car Pool นัดเพื่อนร่วมงาน
ทีม่ บี า้ นอาศัยใกล้ๆ นัง่ รถยนต์ไปท�างานด้วยกัน ช่วยประหยัด
น�้ามัน และยังเป็นการลดจ�านวนรถติดบนถนน ช่วยลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วย
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ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
3) บริษัทฯ ใช้ระบบ GPS กับรถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคัน ในการ
ควบคุมความเร็วในการขับขี่ และระยะทางช่วยลดการใช้
ท่านสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึง่ เป็นสาเหตุ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
การเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนได้
- กรรมการตรวจสอบ หรือ
4) สนับสนุนให้พนักงานใช้กล่องข้าวปิ่นโต หรือใช้วัสดุธรรมชาติ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บรรจุอาหารแทนการใช้กล่องโฟม หรือพลาสติก
และส่งมาได้ที่ บมจ. ทาคูนิ กรุป๊ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์
5) บริษทั ฯ มีนโยบายในการเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทมี่ ฉี ลากประหยัด
ไฟ หรือเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
หรือมีเครื่องหมายแสดงการผ่านการควบคุมคาร์บอนฟุตบริ้น
ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ก�ากับ
E-mail address : auditcom@takuni.com
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Green Industry โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม และได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
(ปฏิบตั กิ ารสีเขียว : Green Active) พัฒนาแผนงานด้านสิง่ แวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบ

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของบริษัท
http://www.takunigroup.com

บริษทั ฯ ตระหนังถึงความเท่าเทียมกัน จึงมีการจ้างงานทัง้ เพศชาย
และเพศหญิง โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคในสิทธิ หน้าที่
ความรับผิดชอบ และโอกาส
บุคลากรของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ผู้บริหาร ปัจจุบันมี 8 คน

• โครงการพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว พนั ก งานร่ ว มกั น ปลู ก ผั ก สวนครั ว
รั้วกินได้ และท�าบ่อเลี้ยงปลานิล ณ คลังก๊าซ จ.ปทุมธานี

ด้านสังคม (Social)
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผล
กระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคมในสภาพ
แวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ได้จัดท�ากลไกการร้องเรียน และร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
ส�าหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยผ่านช่องทางดังนี้
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พนักงาน ปัจจุบันมี 233 คน

162 คน
71 คน
4 คน
4 คน
การด�าเนินงานพัฒนากลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน การให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกัน ยอมรับความ
แตกต่างอย่างไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ บนความหลากหลายด้าน
ความเชือ่ ศาสนา ชาติ วิถเี พศ และฐานะ คนทีส่ งั คมปิดกัน้ เชือ่ ใน
ทุกความคิดเห็น เป็นมิตร ทัง้ กับคนนอกและในองค์กรอย่างจริงใจ
บริษัทฯ จึงสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับ
ผูพ้ กิ าร ให้มรี ายได้ พึง่ พาตนเองได้ ลดภาระครอบครัว
และสังคม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจ้างงาน
ผู้พิการ 2 คน ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่าง เท่าเทียมและเป็น
ธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่
ท�างาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรูร้ ะดับองค์กร และการพัฒนาบุคลากร
เพื่อยกระดับการท�างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาระบบ
การท�างาน
การพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับพนักงาน การที่
ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จได้นั้น องค์ประกอบส�าคัญคือ
การที่มีพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงด�าเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกทักษะ เพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการ
เติบโตขององค์กรอย่างแท้จริง
การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำางาน
เพื่อความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
การฝึกอบรมพนักงาน
อบรมภายในองค์กร
อบรมภายนอกองค์กร

ปี 2559
9 ครั้ง
54 ครั้ง

ปี 2560
62 ครั้ง
48 ครั้ง

• สิงหาคม 2560 อบรมวิศวกร หลักสูตร NDT Level II วิทยากร
โดยผู้บริหาร บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม ณ อาคาร ทาคูนิ

• กรกฎาคม 2560 การอบรมพนักงานหลักสูตรการอพยพหนีไฟ • กรกฎาคม 2560 อบรมพนักงาน หลักสูตรความรูท้ างบัญชี วิทยากร
ณ คลังก๊าซ (จ.ปทุมธานี)
โดยผู้บริหาร บมจ.ทาคนิ กรุ๊ป ณ อาคารทาคูนิ

• สิงหาคม 2560 พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการท�างานใน • สิงหาคม - ธันวาคม 2560 พนักงานรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน
ISO9001 : 2015 ณ อาคารทาคูนิ
สถานที่อับอากาศ ณ บจก.ราชพฤกษ์ วิศวกรรม (จ.ระยอง)
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บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดการระบบการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายงาน (Career Path) โดยมุ่งเน้นในเรื่องสมรรถนะทางด้าน
ความรู้ (Knowledge Competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ
(Skill Competency) และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (Attributes
Competency) โดยประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคนเข้าถึง และ
รับทราบ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน

สถิติแสดงผลการตรวจสุขภาพประจำาปี
ของพนักงาน (เฉพาะรายที่ผิดปกติ)
2559

2560

1. ผลตรวจววัดความดัน (Blood Pressure)

51 คน 42 คน

2. ผลตรวจวระดับน�้าตาลในเลือด (FBS)

19 คน 4 คน

3. ผลตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) 41 คน 29 คน
4. ผลตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)

9 คน 0 คน

5. ผลตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)

11 คน 8 คน

6. ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

9 คน 1 คน

การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี หรือสร้างสมดุลระหว่างชีวิต และการ
ท�างาน (Life-Work Balance)
สวัสดิการพนักงาน
1. เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์นิรภัยในการปฏิบัติงาน
2. รถประจ� า ต� า แหน่ ง /รถรั บ -ส่ ง ในการออกปฏิ บั ติ ง านนอก
สถานที่
3. ค่ า ล่ ว งเวลา/เงิ น โบนั ส /เงิ น ประจ� า ต� า แหน่ ง /ค่ า วิ ช าชี พ
(เฉพาะต�าแหน่ง)
4. ประกันสังคม
5. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
• กันยายน 2560 พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี
ณ อาคารทาคูนิ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสที่แสดงความดีใจ หรือเสียใจ
7. สวัสดิการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน
กิจกรรม “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์”
8. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�าปี
9. วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี วันลาป่วย วันลากิจ
เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมภายใต้โครงการ “Takuni Care” โรคไข้หวัดใหญ่
เป็นโรคติดต่อได้งา่ ยด้วยการไอ หรือจามรดกัน ก็สามารถติดโรคได้ ผลก
สถิติแสดงวันลาของพนักงาน และการจ้างงานใหม่ (Re-Employee) ระทบที่ตามมาคือการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย ซึ่งในปัจจุบันเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้พฒ
ั นาสายพันธุข์ นึ้ ทุกปี ท�าให้การรักษาใช้เวลานาน
2559
2560
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก และเป็นสาเหตุของการขาด ลางาน
1. ลาป่วย
84 คน 109 คน
หลายวัน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน บริษทั ฯ จึงสนับสนุน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้พนักงานทุกคนได้ฉีด เพื่อสร้าง
2. ลาคลอดบุตร
2 คน
2 คน
ภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการติด และแพร่เชื้อไข้ หวัดใหญ่ และยังเป็นการ
3. การจ้างงานใหม่ (Re-Employee)
1 คน
2 คน
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ดังนี้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

• ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร และพนักงานรับการให้บริการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ณ อาคารทาคูนิ
กิจกรรม “Stop Office Syndrome” : SOS
อีกหนึง่ กิจกรรมภายใต้โครงการ “Takuni Care” บริษทั ฯ ส่งเสริมให้
พนักงานมีสขุ ภาพดี ห่างไกลโรค Office Syndrome จึงได้จดั ท�า VDO
ท่ากายบริหารคลายกล้ามเนื้อ ป้องกันภาวะ Office Syndrome ให้
พนักงานได้ปฏิบตั ติ าม โดยเปิดผ่านระบบ Intranet ของบริษทั ฯ ทุกวัน
วันละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เวลา10.30 น. และ 15.00 น.
Office Syndrome เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ ตลอดเวลา
และเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เวลานั่งท�างาน
ควรอยูใ่ นท่าทางทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง และปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถทุกชัว่ โมง
หรือบ่อยๆ ร่วมกับการบริหารร่างกายอย่างสม�่าเสมอ
โครงการเงินกู้ส�าหรับพนักงาน
บริษัทฯ ได้ด�าเนินจัดโครงการ “บริการเงินกู้แก่พนักงาน” โดยได้
จัดท�าความร่วมมือกับบริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) ในการให้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (ในรูปแแบสินเชื่อสวัสดิการ) ให้กับพนักงาน
จากองค์กรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยพนักงานจะได้รบั อัตราดอกเบีย้ พิเศษ
รวมถึงเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน และระยะเวลาผ่อนช�าระที่ดีกว่าการกู้
ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป ลดปัญาหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิต
ป้องกันปัญาหาการกู้เงินนอกระบบ หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท�างาน และอาจเกิดการคิดทุจริตต่อบริษัทฯ ได้

จำานวน (คน)

1. ระดับหัวหน้างาน

12

2. ระดับวิชาชีพ

1

3. ระดับบริหาร

1

การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
• การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและมีการส�ารวจ
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ในสถานประกอบกิจการ
• การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
• การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
• การติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการทดสอบ
• มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ในสถานประกอบกิจการ
• มีการสนับสนุนให้พนักงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัยอย่างสม่�าเสมอ

• บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญจึงมีการเก็บสถิติด้าน
ความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการลดอุบัติเหตุในการท�างานทุกปี
กิจกรรม Smart Drives วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี
สร้างแรงบรรดาลใจในการท�าความดี และกระตุน้ จิตส�านึกในการเคารพ
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยพนักงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะได้รับการ
เชิดชูให้เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีวินัยในการขับขี่ที่ดี ถูกกฎจราจร
โดยน�ารายงานใน ทีป่ ระชุม และจะได้รบั สิทธิประโยชน์พเิ ศษ เช่น ของ
รางวัล หรือทุนการศึกษาให้กับบุตร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน สถานทีป่ ฏิบตั ิ
งาน ที่ปลอดอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม
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การร้องเรียน ร้องทุกข์
พนักงานมีอสิ ระทางความคิด และข้อเสนอแนะต่างๆ กับบริษทั ฯ ได้
และหากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานสามารถเข้าสู่
กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์กับบริษัทฯ ได้โดยช่องทางต่อไปนี้
• ตู้รับความคิดเห็น ซึ่งจะร้องถึงผู้บริหารสูงสุดโดยตรง
• ไดร์เอ็น ของระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
• แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การเชื่อมโยง และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
และการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงานม และค่านิยมองค์กร

การดูและด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างาน

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะถ่ายทอดนโยบายลงไปยังพนักงานเพือ่ ให้พนักงาน
แสดงออกทางความคิด (Leadership) ให้กล้าคิด พูด และท�า ซึง่ มาจาก
ภายใน เพื่อให้ผู้อื่นเกิดการยอมรับ ปฏิบัติตาม โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรือฐานะ ท�าให้ผอู้ นื่ สามารถเรียนรูต้ อ่ ได้ น�าไปใช้ตอ่ ได้ดว้ ย
ดังเช่น “ผู้น�าต้องสร้างผู้น�า” และสนับสนุน (Empowerment) การให้
ความเชือ่ มัน่ ให้โอกาส กับผูค้ นในการสร้างพลังและเสริมศักยภาพจาก
ภายใน จากความคิด ทัศนคติ สู่ทักษะฝีมือ และลงมือปฏิบัติ โดยใช้
กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงดังนี้

• มกรคม 2560 กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ สร้างความสามัคคี / ดึง
ความเป็นผู้น�าในตัวตน ณ ค่าย พระมหาเจษ สัตหีบ จ.ชลบุรี

• กิจกรรมตรวจวัดแสงสว่างในที่ท�างาน
• กิจกรรมตรวจวัดฝุ่นในที่ท�างาน
• กิจกรรมตรวจวัดความร้อนในที่ท�างาน
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• มีนาคม 2560 บริษทั ฯ และประกันสังคมพืน้ ที่ 6 ร่วมท�าบุญตักบาตร
ในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา ณ อาคารทาคูนิ

• เมษายน 2560 ธ�ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน กิจกรรมวันสงกรานต์
ณ อาคาร ทาคูนิ

• ธันวาคม 2560 กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป
และบริษัทในเครือ

• พฤษภาคม 2560 กิจกรรม 3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
มอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ
บริษัทฯ ตระหนัก ในความเป็นส่วนหนึ่ง ของชุม ชนหรือสัง คม
บุตรพนักงาน ณ อาคาร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
ทาคูนิ
ประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและ
สร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท�าให้เกิด
ความเข้มแข็งของหน่วยงาน

• สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่ (พนักงานร่วมประกวดภาพถ่าย)
ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ
• ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันแม่ (พนักงานร่วมประกวดภาพถ่าย)
ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ

บริษัทฯ ร่วมกับ mai เป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันโครงการ “สานพลัง...
พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”
โดยมอบทุนทรัพย์สนับสนุนการด�าเนิน
โครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยมะเร็งให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจ ในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่าง
ถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตรารอดชีวิต
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับปู้ป่วยมะเร็ง
ในประเทศไทย

• กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
• กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์อันมหาศาลในโครงการนี้ นอกจากจะ
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยมะเร็งทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ขาดแคลนก�าลังใจ ยังช่วย
ลดภาระค่าใช้จา่ ยภาครัฐ เพือ่ การเจริญเติบโตทางเศษฐกิจของประเทศ
ภูมิพลอดุลยเดช ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ
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จากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากภาคอุสาหกรรม
และภาคการศึกษา ถึงความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญทางด้านงาน
ตรวจสอบ ทดสอบทางวิศวกรรม จึงได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อันมีคุณค่าให้กับนักศึกษา และ
คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาในประเทศ อย่างกว้างขวาง

• ตุลาคม 2560 บริจาคสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ประสบอุทกภัย
ณ ชุมชน จ.ปทุมธานี

• เมษายน 2560 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม
ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ตุลาคม 2560 บริจาคสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ประสบอุทกภัย
ณ อบต.บ้านประทุม จ.ปทุมธานี

• ตุลาคม 2560 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม
ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• กรกฎาคม 2560 มอบทุนการศึกษาข้าวสาร และอุปกรณ์การศึกษา
ให้กับนักเรียน รร.หนองหลุม จ.พิจิตร
กิจกรรมส่งเสริมทางการศึกษา
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ และความส�าคัญการศึกษาใน
ประเทศไทย โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในด้านการพัฒนาองค์
ความรู้ การศึกษา และการวิจยั รวมถึงการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมประเทศไทยสูส่ ากล เพือ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ • พฤศจิกายน 2560 ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศ นักศึกษา
บริษัทฯ ขอเป็นแรงผลักดันด้านความรู้ การศึกษาให้กับเยาวชนของ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาแรงงาน สู่ระดับสากล
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญที่ออก 600,000,000 บาทและช�าระแล้ว 400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 15 รายแรกที่มีชื่อปรากฎตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
นายฐากูร
ตรีวีรานุวัฒน์
นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ
นายสมชาย
กิตติดุษฎีธรรม
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด
นายภูรพัศ
ลิ้มธรรมมหิศร
นายธเนศร์
เจริญชัย
บริษัท ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
นายจ�าเริญ
รุ่งวัฒนาเศรษฐ์
นางสาวนิสิตา สิงห์หา
นายปารเมศ
ตั้งเฉลิมกุล
นายวิเชียร
ศรีมุนินทร์นิมิต
นางจินตนา
อนันต์ประกฤติ
นางสุวิมล
ยิ่งธนพิบูลย์
รวม

จำานวน (หุ้น)
152,610,002.00
129,472,993.00
128,681,901.00
15,114,600.00
9,100,000.00
7,289,719.00
6,400,000.00
6,394,100.00
6,000,000.00
5,878,100.00
5,720,000.00
5,629,300.00
4,300,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
490,590,715.00

ร้อยละ
19.08
16.18
16.09
1.89
1.14
0.91
0.80
0.80
0.75
0.73
0.72
0.70
0.54
0.50
0.50
61.32

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและ การจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย
โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั โดยมีเงือ่ นไขว่าบริษทั อาจก�าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีก่ า� หนดข้างต้นได้ หากบริษทั ฯ
มีความจ�าเป็นทีจ่ ะต้องน�าเงินก�าไรสุทธิจา� นวนดังกล่าวมาใช้เพือ่ ขยายการด�าเนินงานของบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้
จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด�าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
ผลการ
ดำาเนินงานปี
2560
2559

กำาไรสุทธิ
(เฉพาะกิจการ)
32,187,308
22,598,348

จำานวนหุ้นที่จ่าย
เงินปันผล
800,000,000
800,000,000

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำาไรสุทธิ (บาท)
0.03500
0.03125

จำานวนเงิน
(หน่วย : บาท )
28,000,000
25,000,000

%
การจ่ายเงินปันผล
86.99
110.63
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TAKUNI Organization
บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 มกราคม 2561 มีโครงสร้างการจัดการดังนี้
คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการ
สรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน *

ฝ่ายก�ากับดูแล
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืน
และกิจกรรมทางสังคม

ฝ่ายความปลอดภัยและชีวอนามัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
ฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบัญชี/การเงิน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายธุรกิจขนส่ง
ฝ่ายธุรกิจทดสอบ

* บริษัทว่าจ้างหน่วยงานภายนอก - บริษัทตรวจสอบ

ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม

คณะกรรมการบริษัท

ณ 26 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน
• กรรมการอิสระ 3 ท่าน
(ร้อยละ 44 ของกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 2 ท่าน (ร้อยละ 28 ของกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการ 2 ท่าน
(ร้อยละ 28 ของกรรมการทั้งคณะ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
1.

ประเภทกรรมการ

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายเจริญ ประจ�าแท่น
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาฯ /
กรรมการตรวจสอบ
4. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
5. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ /
กรรมการบริหาร
6. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) /
กรรมการบริหาร

7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการ /
กรรมการบริหาร

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
วันที่ได้รับตำาแหน่ง บทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 1/
DCP / RCP
ครั้งที่ 1 19/12/2555
ครั้งที่ 2 17/4/2557
ครั้งที่ 3 26/4/2559
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 1

19/12/2555
4/4/2556
27/4/2558
26/4/2560
3/5/2559

DAP / DCP /
ACP / QFR
DAP

ครั้งที่ 1 26/3/2550
ครั้งที่ 2 17/4/2557
ครั้งที่ 3 26/4/2560

DAP

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1

DAP

26/3/2550
27/4/2558
26/4/2560
19/12/2555
4/4/2556
26/4/2559
26/4/2559

DAP / DCP /
CSP / EDP
DAP

โดยมี นางสาวธนษา กิตติรดานันท์ ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม
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หมายเหตุ : 1/
DAP
DCP
RCP
ACP
CSP
QFR

=
=
=
=
=
=

Director Accreditation Program
Director Certification Program
Role of the Chairman Program
Audit Committee Program
Company Secretary Program
Improve the quality of financial reporting

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�าคัญของบริษัท
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - สกุล

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

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
นายเจริญ ประจ�าแท่น
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งการประชุม
การประชุมคณะ การประชุมคณะ การประชุมคณะ การประชุมคณะ
คณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร
อิสระ
(จำานวน 7 ท่าน)
ตรวจสอบ
และพิจารณาค่า (จำานวน 4 ท่าน) (จำานวน 3 ท่าน)
(จำานวน 3 ท่าน)
ตอบแทน
(จำานวน 3 ท่าน)
จำานวนการประชุม จำานวนการประชุม จำานวนการประชุม จำานวนการประชุม จำานวนการประชุม
ทั้งปี 7 ครั้ง
ทั้งปี 6 ครั้ง
ทั้งปี 3 ครั้ง
ทั้งปี 13 ครั้ง
ทั้งปี 2 ครั้ง

7/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7

5/6
6/6
6/6
-

3/3
3/3
3/3
-

13/13
10/13
13/13
13/13

2/2
2/2
2/2
-

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีหน้าที่ดังนี้
จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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1. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ชื่อ - สกุล
1. นางสาวธนษา กิตติรดานันท์
หมายเหตุ : 1/
CSP
CRP
ACPG

ตำาแหน่ง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นเลขานุการบริษัท 1/

เลขานุการบริษัท

CSP / CRP / ACPG

Company Secretary Program
Company Reporting Program
Anti-Corruption: The Practical Guide

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กา� หนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยก�าหนดค่าตอบแทนดังนี้

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ปี 2560 ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน / คน
30,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
ไม่มี
ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10,000 บาท
10,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบ�าเหน็จและผลตอบตอบแทนอื่นๆ เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน
2,000,000 บาทถ้วน
ส�าหรับในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้
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ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค
นายเจริญ ประจ�าแท่น
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว
รวม

ค่าตอบแทน
กรรมการ
360,000.00
360,000.00
300,000.00
1,020,000.00

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
70,000.00
60,000.00
70,000.00
70,000.00
270,000.00

ค่าบำาเหน็จกรรมการ
(ผลประกอบการปี 2560)
83,108.10
88,648.64
88,648.64
38,783.78
33,243.24
38,783.78
38,783.78
410,000.00

รวม
(บาท)
443,108.10
443,108.10
388,648.64
108,783.78
98,783.78
108,783.78
108,783.78
1,700,000.00

• ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น
- ไม่มี

ผู้บริหาร
บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้ ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 )
ชื่อ-สกุล
1. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
นายเจริญชัย อ�านาจสมบูรณ์สุข
นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี
นางฐิติมา ธนาปกิจ
นายทศพล ผลิตาภรณ์

ตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน/
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน�้ามัน
และแก๊ส/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างทั่วไป/
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขนส่ง
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2560 และ 2559บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ดังนี้
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1/
รถประจ�าต�าแหน่ง
รวม
หมายเหตุ :

ปี 2560
( 12 ท่าน )

(หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
( 12 ท่าน )

23.63
1.65

17.62
1.28

0.25
มี
25.53

0.21
มี
19.11

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส่วนบริษัท
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด ในปี 2560 ไม่มีการจ่ายโบนัสและยังไม่มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

1/

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�านวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) มีดังนี้
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ฝ่ายงาน
ฝ่ายขาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ฝ่ายคลังก๊าซ
ฝ่ายเลขานุการบริหาร
รวม

จำานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
7
5
6
5
20
17
2
2
2
2
2
2
8
11
1
51
41

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายคลัง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รวม

จำานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
11
16
13
1
7
1
8
19
38
43

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จ�ากัด
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายทดสอบและตรวจสอบ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายความปลอดภัย
ฝ่ายขาย

รวม

จำานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
10
2
93
83
12
12
1
6
9
6
125
109

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด
ฝ่ายงาน
ฝ่ายจัดส่ง

รวม

จำานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
28
32
28
32

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด 1/
จำานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ฝ่ายโรงงานประกอบการ
17
18
ฝ่ายก่อสร้าง
132
101
ฝ่ายสนับสนุน
44
15
รวม
193
134
หมายเหตุ : 1/ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51.30
ฝ่ายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 416 คน และ 354 คน ตามล�าดับ
โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และค่าล่วงเวลา เป็นจ�านวน
รวม 295.59 ล้านบาท และ 193.20 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อ
จูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว
ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการเสริมสร้างทักษะความช�านาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้ก�าหนดให้มีการจัดการ
ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม�่าเสมอ โดยได้มีการจัดท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปีทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน อาทิเช่น การจัดปฐมนิเทศส�าหรับ
พนักงานใหม่ และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้อบรมตามหลักสูตรวิชาต่างๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนงาน
ของพนักงานแต่ละแผนก
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง
1 นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค

2 นายเจริญ ประจ�าแท่น

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ช่วงเวลา

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี
ตำาแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

70 ปริญญาโท :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ /
- Master of Management
กรรมการตรวจสอบ /
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
กรรมการสรรหาและ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิจารณา -ค่าตอบแทน
ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาตรฐานแห่งชาติ
ผ่านการอบรม :
ปัจจุบัน
กรรมการวิศวกรอาวุโส
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(CMI 6)
- DCP 49/2004, RCP 12/2005,
Finance for non-finance
director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

70 ปริญญาโท :
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ผ่านการอบรม :
- DCP 88/2007, ACP 14/2006,
- DAP 56/2006, QFR 4/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

กระทรวง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เค เอส แอล
กรีนอินโนเวชั่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ

บมจ. พี เอ อี
(ประเทศไทย)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง
3 นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

61 ปริญญาตรี :
2559 - ปัจจุบัน
- การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
- การบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ 2558 - ปัจจุบัน
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
2551 - ปัจจุบัน
ราชูปถัมถ์
ผ่านการอบรม :
- DAP 134/2017, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ช่วงเวลา

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี
ตำาแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
กรรมการอิสระ /
บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
ประธานอนุกรรมการฝ่าย
วิชาการด้านการบัญชี

สมาคมส�านักงาน
บัญชีและกฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน บริษัท กันตนา
กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง
4 นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
สามีของ นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ
บิดาของ นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน์

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
56 มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
ผ่านการอบรม :
- DAP 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี
ตำาแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

2550 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง /
- ประธานกรรมการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น
- กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) /
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการ /
- รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /
- รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและ
พลังงาน /
- รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง
น้�ามันและแก๊ส /
- รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง
ทั่วไป /
- รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

2543 - 2558 กรรมการ

บจก. จีแก๊ส โลจิ
สติกส์

2538 - 2558 ผู้บริหาร

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม
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ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง
5 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์
บุตรของนายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน์และนางสาว
กาญจนา ริมพณิชยกิจ

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
31 ปริญญาโท :
- MSc International Financial
Management, Queen Mary
University of London
ปริญญาตรี :
- BEng Mechanical
Engineering, University of
Nottingham
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม :
- EDP 2017 , TLCA
- DAP 100/2013,
CSP 52/2013, DCP 208/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

6 นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ 58 ปริญญาตรี :
- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
ภรรยาของ นายประเสริฐ
อัสสัมชัญ
ตรีวีรานุวัฒน์
มารดาของ นางสาวนิตา
ผ่านการอบรม :
ตรีวีรานุวัฒน์
- DAP 103/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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ช่วงเวลา

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี
ตำาแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

มค.2560 ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บจก. ทาคูนิ
แลนด์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. ทาคูนิ
(ประเทศไทย)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) /
รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2553 - 2554 วิศวกร

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2538 - 2558 กรรมการ

บจก. ราชพฤกษ์
วิศวกรรม

ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง
7 นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ช่วงเวลา

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี
ตำาแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

69 ปริญญาโท :
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ
- วิทยาศาสตร์ศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
- วิทยาศาสตร์ศาสตร์ (เครื่องกล)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ผ่านการอบรม :
- DAP 129/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

8 นายเจริญชัย อ�านาจสมบูรณ์สขุ 59 ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
บริษัท ทาคูนิ
(ประเทศไทย)
จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท จีแก๊ส โลจิ
สติกส์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซี เอ แซด
(ประเทศไทย)
จ�ากัด

2515 - 2551 ผู้ช�านาญการพิเศษ

กรมธุรกิจพลังงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย
ธุรกิจทดสอบ

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

Certified :
2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บจก. ราชพฤกษ์
- ASME Boiler and Pressure
วิศวกรรม
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
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ชื่อ-นามสกุล
ตำาแหน่ง
9 นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี

อายุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
51 ปริญญาตรี :
- บริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ช่วงเวลา

ประวัติการทำางานย้อนหลัง 5 ปี
ตำาแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย
ธุรกิจขนส่ง

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บจก. จีแก๊ส
โลจิสติกส์

10 นางฐิติมา ธนาปกิจ

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

11 นายทศพล ผลิตาภรณ์
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45 ปริญญาตรี :
- วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก�าลัง)
มหาวิทยาลัยสยาม
- จิตวิทยาสังคม
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย
บัญชี/การเงิน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Baker Tilly Risk
Management
and Services
2547 - 2551 ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส

Price
Waterhouse
Coopers ABAS.

พย. 2559 ปัจจุบัน

บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป

กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

2558 - 2559 Senior Vice President - The บริษัท ชูไก จ�ากัด
Crane Academy
(มหาชน)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
หุ้นสามัญ
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

20 กุมภาพันธ์ 2561 27 มกราคม 2560

เปลี่ยนแปลง

1. นายวิศิษฐ์

อัครวิเนค

-

-

-

2. นายเจริญ

ประจ�าแท่น

-

-

-

3. นายกวีวัฒน์

ทรงสกุลเกียรติ

-

-

-

4. นายประเสริฐ

ตรีวีรานุวัฒน์

129,472,993

129,472,993

-

5. นางสาวนิตา

ตรีวีรานุวัฒน์

152,610,002

152,610,002

-

459,500

-

459,500

-

-

-

9. นางสาวฉัตรประภา จันทร์ศรี

-

-

-

10. นางฐิติมา

ธนาปกิจ

-

-

-

11. นายทศพล

ผลิตาภรณ์

-

-

-

6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
7. นายสมชัย

ก้านบัวแก้ว

8. นายเจริญชัย

อ�านาจสมบูรณ์สุขี
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รายการระหว่างกัน
สรุปความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณประเสริฐ ภรรยา บุตร และธิดา ถือหุ้นในบริษัทรวม
ร้อยละ 51.44 ของทุนช�าระแล้วและคุณประเสริฐด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ในบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วีรา
(สถานีบริการก๊าซ)

คุณประสิทธิ์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
เป็นพี่ชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ

บริษัท ปราณีปิโตรเลียม จ�ากัด
(สถานีบริการก๊าซ)
บริษัท มิดเดิลจี จ�ากัด
(สถานีบริการก๊าซ)
คุณประภัศร์ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เอส วี พี สามพราน ปิโตรเลียม จ�ากัด
เปลี่ยนชื่อเป็น ดราก้อน ปิโตรเลียม จ�ากัด (สถานี เป็นน้องชายของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
บริการก๊าซ)
บริษัท เอส วี พี กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม จ�ากัด
(สถานีบริการก๊าซ)
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ประเภทของ
รายการ
รายได้
จากการจ�าหน่าย
แก๊ส

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง

รายละเอียดของ
รายการ

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

2560

2559

TG จ�าหน่ายก๊าซ
LPG ให้กับบุคคล
ที่มีความเกี่ยวโยง
- ปราณี ปิโตรเลียม ดังกล่าว

13.78

- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม

4.51

13.50 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าการค้าตาม
ปกติ โดยราคาจ�าหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ค่าน้�าก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่าน้�าก๊าซเป็นราคา
6.21 เดียวกับที่จ�าหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่า
ขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทก�าหนดไว้ตาม
3.37 ระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทาง
การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอื่น

- มิดเดิลจี

6.18

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดัง
กล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท�ารายการดัง
กล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
รายได้
ค่าขนส่ง

- วีรา

GG ให้บริการ
ขนส่งก๊าซ LPG
ให้กับบุคคลที่มี
ความเกี่ยวโยง
ดังกล่าว

0.19

0.22

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าการค้าตาม
ปกติค่าขนส่งเป็นไปตามอัตราที่บริษัทก�าหนด
ไว้ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข
ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอืน่
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท�ารายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ

รายได้
ค่าสินค้า
และบริการ

- มิดเดิลจี

TT ขายอะไหล่
อุปกรณ์ระบบแก๊ส
ให้บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยงดังกล่าว

0.077

0.09

การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าการค้าตาม
ปกติ ราคาขายอะไหล่อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส
เป็นไปตามอัต ราที่บริษัทก�าหนดไว้กับ ลูกค้า
ทุกราย และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ
การค้ากับลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท�ารายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
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ประเภทของ
รายการ
รายได้
ค่าสินค้า
และบริการ

บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง
- มิดเดิลจี
- วีรา
- ปราณี
ปิโตรเลียม
- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม

รายได้อื่น

- มิดเดิลจี
- เอส วี พี
กัลปพฤกษ์
ปิโตรเลียม

รายละเอียดของ
รายการ
RE ให้บริการ
ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยกับ
บุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยงดังกล่าว

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
0.006
0.012
0.006
-

TG ให้บริการอบรม 0.005
พนักงานบรรจุแก๊ส
ให้แก่บริษัท
0.002
ดังกล่าว

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

0.088 การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าการค้าตาม
ปกติ ค่าบริการตรวจสอบ เป็นไปตามอัตราที่
0.007 บริษัทก�าหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไข
ทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับลูกค้ารายอืน่
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท�ารายการ
0.006 ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ
-

การท�ารายการดังกล่าวเป็น ตามลักษณะการท�า
ธุรกิจที่เมื่อมีการจัดอบรม จะเชิญพนักงานของ
สถานีบริการซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทเข้าร่วม
เป็นไปตามอัตราที่บริษัทให้บริการลูกค้ารายอื่น
และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับการค้า
กับลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกล่าวแล้ว และมีความเห็นว่าการท�ารายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไป
ตามการค้าโดยปกติ

นโยบายและการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯ ในการทำารายการระหว่างกันจำาแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
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•

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้า การให้บริการ เป็นต้น บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว โดยมีเงือ่ นไขการค้าและมีราคา
ที่เป็นธรรม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการท�ารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการท�า
รายการระหว่างบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรือการท�ารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอืน่
ในธุรกิจ บริษทั มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ หากมีความจ�าเป็นบริษัทอาจว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะทางในการประเมินราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

•

รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจ�าเป็น มีความสมเหตุสมผล มีขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรม
ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ส�าหรับรายการค้า� ประกันอันเนือ่ งมาจากความจ�าเป็นในการขอวงเงินสินเชือ่ จากสถาบัน
การเงิน เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึง่ ถือเป็นเงือ่ นไขปกติของสถาบันการเงินในการให้สนิ เชือ่ แก่ธรุ กิจ โดยการค้า� ประกัน
ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือการวางสินทรัพย์ค้�าประกัน บริษัทต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการค้�าประกัน และต้องไม่ท�าให้บริษัท
เสียประโยชน์แต่อย่างใด ส�าหรับรายการรับการค้�าประกัน จะต้องเป็นไปตามความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับเหตุผลและความจ�าเป็นต่อการท�ารายการรับหรือให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ส�าหรับรายการให้และรับการค้า� ประกัน โดยให้ทา� รายการเสมือนท�ากับบุคคลภายนอก
รวมถึงพิจารณาราคาที่เป็นธรรมในการท�ารายการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

•

รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผล
และความจ�าเป็นต่อการท�ารายการดังกล่าว และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ ค�าสั่งหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่งหรือ
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนด
เกีย่ วกับการท�ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ า� คัญของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย เพือ่ ให้การตัดสินใจเข้าท�ารายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชีพ.ศ. 2543 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือก
ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแล จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้
ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่ งบการเงิน
ของบริษัททาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)
ประธานกรรมการ
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(นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

คำาอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
ผลการดำาเนินงาน
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย โดย
สามารถจ�าแนกได้เป็น 5 ธุรกิจ คือ การจัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว การขนส่งวัสตุอันตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก การติดตั้ง
ระบบก๊าซ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ดังนี้
รายไดจากการขายและใหบร�การของกลุมบร�ษัท
หน่วย / ล้านบาท รวม 1,589.19

2,000

1,500

รวม 1,925.12
57.22 (2.97%)

61.43 (3.87%)
1079.05 (56.05%)
645.15 (40.59%)

1,000

500

7.92 (0.92%)
(0.50%)
14.68
860.01 (54.12%)

3.49 (0.62%)
(0.19%)
12.01
773.35 (40.17%)

การจัดจำหน่าย LPG
การบริการขนส่ง
การติดตั้งระบบแก๊ส
การรับเหมาก่อสร้าง
การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

0
2559

2560

ปร�มาณขายกาซแยกตามประเภทลูกคา

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น 1,925.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีรายได้จ�านวน 1,589.19 ล้าน
หน่วยจากการให้
/ ตัน บริรวม
บาท เกิดจากการรวมรายได้
การรั48,202
บเหมาก่อสร้างของบริษรวม
ัท ซี43,166
เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (“ซี เอ แซด”) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจาก
50,000
194
บริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน2,357
2559 ในงบการเงินรวมส�าหรับปี 2559
1,6161,079.05 ล้านบาท เพิม
กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายได้40,000
จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 จ�านวน
่ ขึน้ จากปี 2559 ทีม่ รี ายได้ 645.15 ล้านบาท
4,151
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.26 ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท รายได้จากการจัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้
าง ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.17 และร้อยละ 56.05 ของรายได้รวมตามล�าดับ
30,000

1. รายได้

45,651

20,000

37,399
การขายก๊าซ LPG
สถานีบริการ
รายได้จากการขายก๊
าสถานีบริการ เป็นสัดส่วนมากกว่า
10,000าซ LPG ถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยเน้นการขายให้กับลูกอุตค้สาหกรรม
ร้อยละ 87 ของการจ�าหน่ายก๊าซ LPG ทั้งหมด รายละเอียดการจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�าหรับปี 2559 และปี 2560 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ตัน 0
ปริมาณจ�าหน่ายก๊าซ LPG
ราคาขายต่อตัน
หน่วย / ล้านบาท

2559

รวม 40.29

ปี 25592560
48,202
รายไดคาบร�การขนสง
17,842

โรงบรรจุ

ปี 2560
43,166
17,916

รวม 39.95

ราคาขายเฉลี่ยต่อตันที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับราคาขายก๊าซ LPG ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
50
ทีไ่ ม่เน้นการตัดราคาขาย นอกจากนีส้ ถานการณ์ราคาน้า� มันทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ งในช่วง 1-2 ปีทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้ปริมาณการใช้กา๊ ซ LPG ในภาค
ขนส่งลดลง ดังจะเห็นได้จากปริมาณขายก๊าซ0.60LPG
(1.50%)ที่ลดลงจากปีก่อน
40

0.48 (1.19%)

30

14.20 (35.24%)

2.47 (6.18%)
5.73 (14.34%)
6.28 (15.74%)

LPG บริษัทในเครือ

20
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หน่วย /500ล้านบาท รวม 1,589.19
860.01 (54.12%)

2,000

0
1,500

การติดตั้งระบบแก๊ส

รวม773.35
1,925.12
(40.17%)
57.22 (2.97%)

2559(3.87%)
61.43

1079.05 (56.05%)
ปร�มาณขายกาซแยกตามประเภทลู
กคา

รวม7.9248,202
(0.50%)

50,000

14.68 (0.92%)
194
2,357

500
40,000

860.01 (54.12%)

30,0000

2559
45,651

10,000
50,000

40,0000

รวม 43,166
3.49 (0.62%)
(0.19%)
12.01

1,616
773.35
(40.17%)
4,151

การจัดจำหน่าย LPG
การบริการขนส่ง
การติดตั้งระบบแก๊ส
การรับเหมาก่อสร้าง
การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

20,000
หน่วย / ตัน

การทดสอบ และตรวจสอบความปลอดภัย

2560

645.15 (40.59%)

หน่ว1,000
ย / ตัน

การรับเหมาก่อสร้าง

2560

ปร�มาณขายกาซแยกตามประเภทลูกคา
37,399

รวม 48,202

รวม 43,166

อุตสาหกรรม

194
2,357
1,616

2559

สถานีบริการ

4,151
2560

โรงบรรจุ

รายไดคาบร�การขนสง

กลุม่ บริษทั คาดว่30,000
าปริมาณการใช้ LPG ในภาคขนส่งจะยังคงลดลง เนือ่ งจากมีทางเลือกในการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากขึน้ และกลไก
45,651
ตลาดของราคาพลังงานกระทบต่
อความต้อรวม
งการใช้
ทั้งนี39.95
้บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อ
หน่วย / ล้านบาท
40.29LPG ในภาคขนส่งรวม
20,000
37,399
รักษาปริมาณการขายแก๊ส โดยปริ
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ส�าหรับรายได้ค่าบริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกซึ่งแสดงในงบการเงินรวมปี 2560 จ�านวน 12.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้
จากการให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่มีอยู่ 14.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.19 เนื่องจากให้บริการขนส่ง LPG จากปตท.ไปคลังต่างจังหวัดแก่
ลูกค้าลดลง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้เพิ่มบริการขนส่งแอมโมเนียเพื่อทดแทนรายได้ขนส่งก๊าซ LPG ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และรับรู้รายได้จากการให้
บริการดังกล่าวในงบการเงินรวมส�าหรับปี 2560 จ�านวน 5.73 ล้านบาท
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การรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นเนื่องจากซี เอ แซดเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่
7 เมษายน 2559 ซึ่งมีผลให้กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้�ามันและแก๊สในปี 2560 ทั้ง 12 เดือน จากเดิมที่ปี
2559 รับรูร้ ายได้จากการให้บริการระหว่างดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมเท่านัน้ โดยรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้า� มันและแก๊ส
ส�าหรับปี 2560 เพิ่มขึ้น 564.42 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีการขยายโรงงานมากขึ้น
รายไดจากการรับเหมากอสราง
หน่วย / ล้านบาท

รวม 645.15

รวม 1,079.04

1,200
44.54 (4.13%)

1,000
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1,034.50 (95.87%)
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ระบบแก๊สและน�ำมัน

200

ที่อยู่อาศัย

0
2559
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นอกจากนี้ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทยังรับรู้รายได้ตามขั้นความส�าเร็จของงานจากการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นงวดสุดท้าย
จ�านวน 44.54 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริษทั มีงานรับเหมาก่อสร้างด้านน้า� มันและแก๊สทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างและยังไม่รบั รูร้ ายได้ จ�านวน
755.07 ล้านบาท และได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง (ตามทีแ่ จ้งข่าวการรับงานก่อสร้างผ่านเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) แล้วอีกจ�านวน
639.77 ล้านบาท
การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
กลุม่ บริษทั มีรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมทีใ่ ห้บริการแก่บคุ คลภายนอก ลดลงจาก 61.43
ล้านบาทในปีก่อน เป็น 57.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.85 เนื่องจากการให้บริการทดสอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้
กลุ่มบริษัทได้ขยายตลาดการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อเป็น
ช่องทางในการเพิ่มรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่
รายได้อื่น
รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทส�าหรับปี 2560 จ�านวน 16.95 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้น ก�าไรจากการขาย
สินทรัพย์ทเี่ ลิกใช้งานแล้ว และรายได้จากการให้เช่าคลังเพือ่ ส�ารองก๊าซ ทัง้ นีร้ ายได้อนื่ ของกลุม่ บริษทั ในปี 2559 จ�านวน 63.55 ล้านบาท ประกอบด้วย
ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด) จ�านวน 25.42 ล้านบาท และก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในซี เอ แซด ส่วนที่มีอยู่เดิมก่อนการซื้อธุรกิจเพิ่ม จ�านวน 19.26 ล้านบาท
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2. ต้นทุนขาย/บริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
การขายก๊าซ LPG
บริษัทฯ มีต้นทุนขายก๊าซที่ส�าคัญคือ ต้นทุนแก๊ส ต้นทุนค่าขนส่งเข้าคลัง และค่าบริการผ่านคลัง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ซึง่ ประกอบด้วย ค่าขนส่งก๊าซไปยังลูกค้า ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน และค่าเสือ่ มราคา โดยบริษทั ฯ ยังคงรักษาอัตราก�าไรขัน้ ต้นส�าหรับการขาย
ก๊าซ LPG ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ไม่เน้นการตัดราคาขาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นในปี 2560 ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.56 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี
และมีบุคลากรในการท�างานเพิ่มขึ้น ท�าให้อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ลดลงเป็นร้อยละ 0.88 จากปี 2559 ที่มีอัตราก�าไรจากการ
ด�าเนินงานร้อยละ 1.34
การบริการขนส่ง
ต้นทุนในการให้บริการขนส่ง ประกอบด้วย ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายพนักงานขนส่ง ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา และค่าเสื่อมราคารถ
ขนส่ง โดยในปี 2560 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงร้อยละ 17.75 จากปีก่อน เนื่องจากมีบุคลากรที่เกษียณอายุ ซึ่งบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพียงพอต่อการให้บริการ กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้สรรหาบุคลากรเพิ่ม ส่งผลให้อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 16.36 ของรายได้
จากการบริการจากปี 2559 ที่มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ 9.78 ของรายได้จากการบริการ
การรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างนัน้ ต้นทุนหลักจะประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัสดุงานก่อสร้าง ต้นทุนค่าแรงงาน ทัง้ ส่วนของพนักงาน
และค่าจ้างเหมา ต้นทุนค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ส�าหรับงานรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้�ามัน ต้นทุนค่า
วัสดุงานก่อสร้างและค่าแรงงานถือเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.98 ของต้นทุนค่าบริการทั้งสิ้น
ก�าไรจากการด�าเนินงานของการให้บริการรับเหมาก่อสร้างส�าหรับปี 2560 เพิม่ ขึนเป็นร้อยละ 4.71 ของรายได้จากการให้บริการจากปี 2559
ที่มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ 1.72 ของรายได้จากการบริการ เนื่องจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนงานรับเหมาก่อสร้างที่
อยู่อาศัยจ�านวน 24.32 ล้านบาทเป็นต้นทุนค่าบริการเนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีต้นทุนค่าก่อสร้างโดยรวมสูงกว่ารายได้จาก
การให้บริการ อย่างไรก็ดี เมื่อเสร็จสิ้นโครงการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยในปี 2560 พบว่าผลขาดทุนที่เคยรับรู้ไว้มากเกินไปจ�านวน 6.78 ล้าน
บาทจึงมีการกลับรายการดังกล่าวในระหว่างปี
การบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ต้นทุนในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าวัสดุสิ้น
เปลือง เป็นหลักโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.16 ของต้นทุนในการให้บริการทั้งหมด ทั้งนี้ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับขยายตลาดการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออก โดยมีบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจ NDT ระดับ 3 เพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ
ของบุคลากร ท�าให้ค่าใช้ในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.93 จากปีก่อน ส่งผลให้อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานในปี 2560 ลดลง
เป็นร้อยละ 1.12 ของรายได้จากการบริการจากปี 2559 ที่มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานร้อยละ 13.85 ของรายได้จากการบริการ

3. ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กลุม่ บริษทั ไม่มสี ว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในปี 2560 เนือ่ งจากได้ขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม (บริษทั เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด)
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559
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4. ความสามารถในการทำากำาไร
กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี 2560 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 190.47 ล้านบาท คิดเป็น 9.89% ของรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559
ที่มีก�าไรขั้นต้นรวม 115.29 ล้านบาท คิดเป็น 7.25% ของรายได้ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 เนื่องจากปี 2559 มีการรับรู้ผลขาดทุน
งานรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการกลับรายการผลขาดทุนที่รับรู้ไว้มากเกินไปออกในปี 2560
ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2560 จ�านวน 25.35 ล้านบาท คิดเป็น 1.32% ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มี
จ�านวน 16.50 ล้านบาท คิดเป็น 1.04% ของรายได้ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.64 เนื่องจากผลขาดทุนงานรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยดังที่
อธิบายข้างต้น ประกอบกับรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้�ามันและแก๊สเพิ่มขึ้นส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้
ลดลง อัตราก�าไรสุทธิส�าหรับปีจึงเพิ่มขึ้น
ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�าประกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

เปลี่ยนแปลง

347.12
40.65
349.82
31.94
9.69
116.67
524.06
19.38
96.79
1,536.12

286.51
69.97
319.33
31.62
67.36
4.52
519.55
19.38
40.72
1,358.96

60.61
(29.32)
30.49
0.32
(57.67)
112.15
4.51
0.00
56.07
177.16

385.98
228.22
4.96
39.95
877.01
1,536.12

162.74
290.48
5.63
42.48
857.63
1,358.96

223.24
(62.26)
(0.67)
(2.53)
19.38
177.16
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สินทรัพย์รวม
ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,536.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ�านวน 177.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.04 เนื่องจาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�าประกัน ลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทน�าเงินไปลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
ทั้งนี้ เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�าประกันลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยนทรัพย์สินค้�าประกันกับสถาบันการเงินเป็น
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 319.33 ล้านบาท เป็น 349.82 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้า และรายได้ค้างรับ
ของงานก่อสร้างแก๊สและน้�ามันเพิ่มขึ้นจ�านวน 70.06 ล้านบาท ตามปริมาณงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับลูกหนี้การค้า
จากธุรกิจขายแก๊สที่เพิ่มขึ้น 16.16 ล้านบาท เนื่องจากสภาพคล่องของลูกหนี้บางรายส่งผลต่อการรับช�าระเงินของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทแล้ว
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของกลุ่มบริษัทส�าหรับปี 2560 จ�านวน 60.66 ล้านบาท (ซึ่งบันทึกเป็นสินทรัพย์อื่น) เพิ่มขึน้ จากการ
ให้บริการในระหว่างปี จากปี 2559 ที่มีอยู่จ�านวน 48.50 ล้านบาท (ซึ่งบันทึกรวมในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 4.52 ล้านบาทเป็น 116.67 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ซื้อที่ดินระหว่างปีเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 93.45 ล้านบาท และรับโอนกรรมสิทธิอ์ าคารห้องชุดพักอาศัยจ�านวน 12 ห้อง
มูลค่า 17.53 ล้านบาท
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ จาก 519.55 ล้านบาทเป็น 524.06 ล้านบาท เนือ่ งจากในระหว่างปีมีการซือ้ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในงาน
ทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และซื้อรถบรรทุกแอมโมเนียส�าหรับงานให้บริการขนส่ง
หนี้สินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 659.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีหนี้สินรวม 501.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
31.47 เนื่องจาก
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จาก 162.74 ล้านบาท เป็น 385.98 ล้านบาท เนื่องจากยอดเจ้าหนี้การค้า และรายได้
รับล่วงหน้าของงานก่อสร้างแก๊สและน้�ามัน เพิ่มขึ้นจ�านวน 206.26 ล้านบาท ตามงานรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
- กลุ่มบริษัทจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�านวน 62.26 ล้านบาท ซึ่งกู้มาเพื่อลงทุนในที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทั้งการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขนส่ง และการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม
- หนี้สินอื่นลดลงจาก 42.48 ล้านบาท เป็น 39.95 ล้านบาท เนื่องจากเงินประกันผลงานการก่อสร้างที่หักไว้ทยอยคืนผู้รับเหมา
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 877.00 ล้านบาทโดยเป็นส่วนของบริษทั ใหญ่ จ�านวน 804.43 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2559 จ�านวน 0.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 เนือ่ งจากก�าไรสุทธิสว่ นทีเป็นของบริษทั ใหญ่ประจ�างวดปี 2560 จ�านวน 25.35 ล้านบาท
และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ�านวน 25.00 ล้านบาท
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งบการเง�นรวม
และงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อย (กลุม่ กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด�าเนินงาน
รวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิน้ สุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและ
บริษทั ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีก่ า� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส�าหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

1) การด้อยค่าค่าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ประมาณการทางบัญชีที่ ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด
ส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เงินสดเพือ่ ทดสอบการด้อยค่าและแบบจ�าลองการทดสอบการด้อยค่า
ค่าความนิยม
ที่จัดท�าโดยผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมจ�านวน
19.38 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.26 ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์
ในงบการเงินรวม โดยค่าความนิยมซึง่ แสดงไว้ในส่วนงานธุรกิจบริการ
รั บ เหมาก่ อ สร้ า งที่ เ กิ ดจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ จากบริ ษั ท ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จ�ากัด (ซี เอ แซด)

ข้าพเจ้าสอบถามผู้บริหารเชิงทดสอบเกี่ยวกับแผนการเติบโตใน
อนาคตของบริษัท และข้อสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณ
กระแสเงินสด เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ อัตราก�าไร อัตราคิดลด
เพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ส�าคัญและวิธีการ
ที่ใช้โดยผู้บริหาร

ตามที่ก�าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ ผูบ้ ริหารมีหน้าทีใ่ นการทดสอบการด้อยค่าอย่างน้อยปีละครัง้
และการทดสอบการด้อยค่านัน้ จัดท�าในระดับของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่
ให้เกิดเงินสด ผู้บริหารประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยใช้ประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตของ ซี เอ แซด เพือ่ ประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของบริษัทดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบข้อสมมติฐานส�าคัญทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารใช้ใน
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคต เช่น เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของ
รายได้ อัตราก�าไร และอัตราคิดลดของธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
กับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ข้าพเจ้าประเมินวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ผู้บริหาร
ใช้เป็นวิธีการที่เหมาะสมและปฏิบัติกันเป็นการทั่วไปในอุตสาหกรรม

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหารท�าการทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมโดยประเมินมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความ
นิยมดังกล่าว ผลจากการประเมินได้ข้อสรุปว่า กลุ่มกิจการไม่จ�าเป็น
ต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม

จากการปฏิบัติงานข้างต้นข้าพเจ้าเห็นว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และวิธีการ
ทีใ่ ช้โดยผูบ้ ริหารมีเหตุผลรองรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในเรือ่ งนี้ เนือ่ งจากมูลค่าตามบัญชีของค่าความ
นิยมมีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวม และวิธกี ารประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ต้องใช้ขอ้ สมมติฐานทีส่ า� คัญซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ทีส่ า� คัญของผูบ้ ริหาร
เกีย่ วกับผลการด�าเนินธุรกิจในอนาคตและอัตราคิดลดทีใ่ ช้คาดการณ์
กระแสเงินสดในอนาคต
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2) การด้อยค่าของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ประมาณการทางบัญชี ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจกระบวนการทดสอบการด้อยค่าที่จัดท�าโดย
ทีส่ า� คัญและการใช้ดลุ ยพินจิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ผู้บริหารและประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ส�าคัญและ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
วิธกี ารที่ผู้บริหารใช้ในการค�านวณมูลค่าการใช้ รวมถึงวิธีการก�าหนด
หน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด ซึง่ ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาส่วนงานธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมทัง้ หมดเป็นหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด
ของบริษทั มีมลู ค่าตามบัญชีจา� นวน 86.29 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ
10.88 และร้อยละ 5.62 ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์ในงบการเงิน ข้าพเจ้าสอบถามผูบ้ ริหารเชิงทดสอบเพือ่ ประเมินความเหมาะสมของ
เฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ตามล�าดับ
ข้อสมมติฐานและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการก�าหนดมูลค่าการใช้ทคี่ า� นวณโดย
ผู้บริหาร
เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมจ�าหน่ายแก๊สมีแนวโน้มลดลง บริษัทมี
ความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าตามบัญชีของคลังแก๊สและสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องจะมี ข้าพเจ้าทดสอบมูลค่าการใช้ดังต่อนี้
มูลค่าสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของ
• ประเมินวิธกี ารทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมทีผ่ บู้ ริหารใช้
คลังแก๊สค�านวณโดยวิธมี ลู ค่าจากการใช้ซงึ่ วิธดี งั กล่าวใช้ดลุ ยพินจิ ของ
เป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันเป็นการทั่วไปในอุตสาหกรรม
ผู้บริหารในการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสด โดยข้อสมมติฐานที่
• สอบถามเชิงทดสอบเกี่ยวกับแผนการเติบโตในอนาคตของ
ส�าคัญมีดังต่อไปนี้
บริษัท และข้อสมมติฐานหลักและวิธีการที่ใช้ในการประมาณ
• อัตราการเติบโต
กระแสเงินสด เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ อัตราก�าไร
• อัตราก�าไรขั้นต้น
ขั้นต้น และเปรียบเทียบอัตราคิดลดกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
• อัตราคิดลด
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์ความอ่อนไหวที่มีต่อข้อสมมติฐานหลัก เช่น อัตรา
ตามที่ก�าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของ
ก�าไรขั้นต้นและอัตราคิดลดที่อาจส่งผลต่อมูลค่า ค่าเผื่อ
สินทรัพย์ ผูบ้ ริหารมีหน้าทีท่ ดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรเมือ่ มี
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ข้อบ่งชีว้ า่ สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าและการทดสอบการด้อยค่านัน้
จัดท�าในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ผู้บริหารก�าหนด จากการปฏิบัติงานข้างต้นข้าพเจ้าเห็นว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการ
ให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดคือส่วนงานธุรกิจจ�าหน่ายแก๊ส ประเมินมูลค่าการใช้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และวิธีการที่ใช้โดย
ปิโตรเลียม ค่าเผือ่ การด้อยค่าจะรับรูใ้ นงบก�าไรขาดทุนเมือ่ มูลค่าตาม ผู้ บ ริ ห ารมี เ หตุ ผ ลรองรั บ และเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มและ
บัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลจากการประเมินดัง สถานการณ์
กล่าวได้ขอ้ สรุปว่า กลุม่ กิจการไม่จา� เป็นต้องบันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่า
สินทรัพย์
ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของคลัง
แก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวม และ
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนทีค่ า� นวณโดยวิธมี ลู ค่าจากการใช้ตอ้ งใช้ขอ้
สมมติฐานทีส่ า� คัญซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ทีส่ า� คัญของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับ
ผลการด�าเนินธุรกิจในอนาคตและอัตราคิดลดที่ใช้คาดการณ์กระแส
เงินสดในอนาคต
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3) การรับรู้รายได้สัญญาก่อสร้าง
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.23 การรับรูร้ ายได้ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5 ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญและการใช้
ดุลยพินิจ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น

ข้าพเจ้าท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการจัดท�างบประมาณ
ต้นทุนก่อสร้างทั้งหมดของแต่ละโครงการและวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการ
จัดท�าประมาณการต้นทุนก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการประมาณ
อัตราส่วนงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่เกิดจากการรับงาน
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการจัดหาวัสดุและก่อสร้างระบบ
น้า� มันและแก๊สตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างทีท่ า� เสร็จ อัตราส่วนของ
งานก่อสร้างที่ท�าเสร็จค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้าง
ที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่า
จะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา
มูลค่าต้นทุนงานก่อสร้างทัง้ หมดก�าหนดจากการประมาณการต้นทุนที่
จะเกิดขึน้ ตามทีร่ ะบุในรายงานวัตถุดบิ แรงงานและค่าใช้จา่ ยโดยตรง
กับงานก่อสร้าง ซึ่งยังต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณ
ต้นทุนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ
ในแต่ละโครงการ
ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญในเรือ่ งการประมาณการต้นทุนก่อสร้างทัง้ หมด
และความเหมาะสมในการประเมินอัตราส่วนงานก่อสร้างที่ท�าแล้ว
เสร็จโดยผู้บริหาร เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีสาระส�าคัญ รายได้จาก
ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างมีสาระส�าคัญคิดเป็นร้อยละ 56.05 ของ
รายได้ทั้งหมดในงบการเงินรวม นอกจากนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่
ผู้บริหารมีส่วนส�าคัญในการใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัด
ท�าประมาณการต้นทุน การและประมาณขั้นความส�าเร็จของแต่ละ
โครงการ และการพิจารณาการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละโครงการ

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของอัตราส่วนงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จ
รวมถึงประเมินความเหมาะสมและถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการ
ค�านวณต้นทุนก่อสร้างและต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตลอดจน
ทดสอบการค�านวณรายได้
ข้าพเจ้าทดสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นโดยวิธีดังต่อไปนี้
• การตรวจต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับใบแจ้งหนี้หรือ
ใบเสร็จรับเงิน
• การกระทบยอดต้นทุนจริงทีเ่ กิดขึน้ กับรายละเอียดสินค้าทีน่ า�
มาใช้ในการก่อสร้างที่สามารถรับรู้เป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น
• การทดสอบความครบถ้วนของต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นโดยการ
ทดสอบการตรวจตัดยอดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง
ส�าหรับประมาณการต้นทุน ข้าพเจ้าสอบถามวิศวกรโครงการและ
ตรวจประมาณการต้นทุนการก่อสร้างกับเอกสารประกอบรายการ
เช่นสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการก่อสร้าง ใบเสนอซื้อ และ
รายละเอียดประมาณการต้นทุน
นอกจากนี้ข้าพเจ้าสอบถามผู้บริหารและตรวจสัญญาก่อสร้างที่อาจมี
ผลขาดทุนเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อพิจารณาว่ามีการตั้งส�ารองหนี้สินมี
ความเพียงพอหรือไม่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบประเด็นในเรื่องดังกล่าว
จากการปฏิบตั งิ านข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานหลักทีผ่ บู้ ริหาร
ใช้มีเหตุผลรองรับและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่ ต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ ง
ดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีก่ รรมการพิจารณาว่าจ�าเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ กิจการและบริษทั ในการด�าเนินงาน
ต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�าเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสา� หรับการด�าเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่
กรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ กิจการและบริษทั หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยกรรมการในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุม่ กิจการและบริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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•
•
•

•
•

ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนยั ส�าคัญต่อความสามารถของกลุม่ กิจการและบริษทั ในการด�าเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ทีม่ สี าระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตาม
ที่ควรหรือไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สือ่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�าคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
ณฐพร พันธุ์อุดม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้�าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

8
9
10
28
11

8
12
13
14
15
17

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

347,119,350
40,647,819
349,816,921
31,938,225
22,082,181
791,604,496

286,508,790
69,965,203
319,330,133
31,623,953
3,294,900
710,722,979

246,066,025
40,299,547
104,868,989
193,820,000
22,354,089
60,969
607,469,619

130,222,750
69,675,328
63,298,439
107,320,000
24,780,207
52,470
395,349,194

9,686,740
67,355,200
116,665,414
4,516,644
524,064,756 519,552,453
19,383,641
19,383,641
9,443,962
7,160,430
4,152,847
4,144,757
61,121,931
26,122,597
744,519,291 648,235,722
1,536,123,787 1,358,958,701

5,686,740
91,359,470
86,289,197
97,395
307,161
2,066,095
185,806,058
793,275,677

63,355,200
233,206,114
91,434,372
69,433
1,366,913
465,251
389,897,283
785,246,477

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

18

385,984,876

162,744,923

45,400,536

41,123,615

16

40,080,000

45,020,000

-

3,500,000

16

2,196,932
209,029
22,864,035

1,834,059
16,761,744

876,522
707,451

831,082
-

451,334,872

226,360,726

46,984,509

45,454,697

188,140,000
2,756,282
3,921,676
352,977
12,613,969
207,784,904

245,460,000
3,792,156
2,723,538
22,995,547
274,971,241

1,405,487
1,231,317
324,811
2,961,615

2,282,010
1,044,602
324,811
3,651,423

659,119,776

501,331,967

49,946,124

49,106,120

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

16
16
19
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจ�านวน 1,200,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2559 : หุ้นสามัญจ�านวน
1,200,000,000 หุ้น
หุ้นละ 0.5 บาท)
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญจ�านวน 800,000,000 หุ้น
ช�าระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2559 : หุ้นสามัญจ�านวน
800,000,000 หุ้น ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นละ 0.5 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส�ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

20

20
20

22

600,000,000

600,000,000

600,000,000

600,000,000

400,000,000
305,527,766

400,000,000
305,527,766

400,000,000
305,527,766

400,000,000
305,527,766

20,636,290

20,636,290

-

-

7,092,000
5,450,000
71,178,930
72,571,964
804,434,986 804,186,020
72,569,025
53,440,714
877,004,011 857,626,734
1,536,123,787 1,358,958,701

7,092,000
30,709,787
743,329,553
743,329,553
793,275,677

5,450,000
25,162,591
736,140,357
736,140,357
785,246,477
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รวมรายได้
ต้นทุน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
รวมต้นทุน
กำาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิสำาหรับปี
ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่จัดประเภทใหม่ไปยังก�าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี
การแบ่งปันกำาไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
กำาไรสุทธิสำาหรับปี
การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
กำาไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

24

12
26

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

776,846,307
1,148,277,479
1,925,123,786

867,927,806
721,262,020
1,589,189,826

773,350,683
773,350,683

860,008,859
860,008,859

(726,812,430)
(1,007,844,737)
(1,734,657,167)
190,466,619
16,950,153
207,416,772
(18,700,612)
(131,077,807)
(14,287,990)
43,350,363
(8,178,145)
35,172,218

(810,356,254)
(663,548,697)
(1,473,904,951)
115,284,875
63,548,355
178,833,230
(19,859,208)
(100,220,366)
(9,859,553)
(20,675,208)
28,218,895
(7,850,686)
20,368,209

(724,827,454)
(724,827,454)
48,523,229
55,053,249
103,576,478
(21,507,816)
(47,742,466)
(181,462)
34,144,734
(1,957,426)
32,187,308

(807,223,864)
(807,223,864)
52,784,995
46,168,918
98,953,913
(23,982,688)
(49,557,483)
(2,497,305)
22,916,437
(318,089)
22,598,348

(168,316)
35,003,902

(429,206)
19,939,003

32,187,308

22,598,348

25,352,149
9,820,069
35,172,218

16,495,287
3,872,922
20,368,209

32,187,308
32,187,308

22,598,348
22,598,348

25,247,078
9,756,824
35,003,902

16,275,104
3,663,899
19,939,003

32,187,308
32,187,308

22,598,348
22,598,348

0.03

0.02

0.04

0.03

27
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74

22
23

22
23

20

305,527,766
305,527,766

400,000,000

บาท
106,643,230
198,884,536
305,527,766

บาท
200,000,000
200,000,000
400,000,000
400,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนที่ออกและ
ชำาระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
ทุนส�ารองตามกฎหมาย
เงินปันผล
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การเพิ่มหุ้นสามัญ
การซื้อบริษัทย่อย
ทุนส�ารองตามกฎหมาย
เงินปันผล
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

20,636,290

20,636,290

ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
บาท
20,636,290
20,636,290

ส่วนของบริษัทใหญ่

1,642,000
7,092,000

5,450,000

บาท
4,320,000
1,130,000
5,450,000

(1,642,000)
(24,998,112)
25,247,078
71,178,930

72,571,964

บาท
83,582,860
(1,130,000)
(26,156,000)
16,275,104
72,571,964

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสำารองตาม
จัดสรร
กฎหมาย

งบการเงินรวม

(24,998,112)
25,247,078
804,434,986

804,186,020

บาท
415,182,380
398,884,536
(26,156,000)
16,275,104
804,186,020

รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่

20,342,833
(10,971,346)
9,756,824
72,569,025

53,440,714

49,776,815
3,663,899
53,440,714

บาท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุม

20,342,833
(35,969,458)
35,003,902
877,004,011

857,626,734

บาท
415,182,380
398,884,536
49,776,815
(26,156,000)
19,939,003
857,626,734

รวมส่วนของ
เจ้าของ
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22
23

20
22
23

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ทุนส�ารองตามกฎหมาย
เงินปันผล
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การเพิ่มหุ้นสามัญ
ทุนส�ารองตามกฎหมาย
เงินปันผล
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

400,000,000

400,000,000
-

200,000,000
200,000,000
400,000,000

บาท

ทุนที่ออกและ
ชำาระแล้ว

305,527,766

305,527,766
-

106,643,230
198,884,536
305,527,766

บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

7,092,000

5,450,000
1,642,000
-

4,320,000
1,130,000
5,450,000

บาท

30,709,787

25,162,591
(1,642,000)
(24,998,112)
32,187,308

29,850,243
(1,130,000)
(26,156,000)
22,598,348
25,162,591

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำาไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
จัดสรรแล้ว
ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย

743,329,553

736,140,357
(24,998,112)
32,187,308

340,813,473
398,884,536
(26,156,000)
22,598,348
736,140,357

บาท

รวมส่วนของ
เจ้าของ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

43,350,363

28,218,895

34,144,734

22,916,437

13
10

41,964,543
1,143,974
(775,055)

31,142,491
(121,477)

5,517,600
1,041,701

5,647,600
(7,841)

12

-

-

(174,756)

7,153,356

11

(1,024,801)

(6,634,552)

-

-

(2,777,046)
-

(4,710,246)
20,675,208
(25,421,961)
(175,801)

-

947
-

-

(19,264,043)

-

-

(340,282)

40,735

(340,282)

40,735

(257,190)
(3,972,140)
14,287,990
91,600,356

(9,802,792)
9,859,553
23,806,010

(257,190)
(9,947,256)
181,462
30,166,013

(12,809,047)
2,497,305
25,439,492

(77,942,337)
710,529
(1,731,776)
8,561,634
223,194,676
6,102,291
1,029,822
(10,381,578)

66,098,081
20,375,453
(4,816,958)
4,973,328
(60,835,134)
10,469,725
794,413
3,163,649

(43,374,484)
2,426,118
(8,499)
(394,127)
4,263,921
707,451
186,715
-

(14,842,484)
4,227,613
108,248
(39,277)
(24,460,447)
178,942
-

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงก�าไรสุทธิ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและ
ตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�าไรจากการต่อรองราคาซื้อ
ก�าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่
ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
(ก�าไร) ผลขาดทุนจากการตีราคาใหม่
ของหลักทรัพย์
ก�าไรจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
76

12

9
24

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การด�าเนินงาน
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ภาษีเงินได้จ่าย
- รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับสุทธิจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการรับช�าระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการรับช�าระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการอื่น
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากที่ติดภาระค้�าประกัน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

12
12

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

241,143,617
(14,287,990)
(39,431,089)
19,542,488
206,967,026

64,028,567
(9,859,553)
(38,992,399)
15,176,615

(6,026,892)
(181,462)
(1,278,088)
(7,486,442)

(9,387,913)
(2,497,305)
(3,975,514)
(15,860,732)

-

(1,225,684)
134,735,000
-

(999,700)
143,021,100

-

(161,878,091) (312,384,161)

(387,387)

(1,735,095)

-

997

160,257,190 59,798,706 160,257,190
(129,026,581) (129,572,536) (128,968,184)

(69,716,063)

3,788,246
9
28

8,918,965

-

18,568,000

197,700,000

366,436,325

2,656,386

10,714,415

8,567,432

11,929,943

28

-

202,698,425

-

-

28

- (181,818,000) (284,200,000) (350,338,000)
57,668,460 (26,900,181)
(66,534,390) (216,467,051)

- 94,588,462
- (308,755,768)

57,668,460
152,658,911

(26,900,181)
(70,322,074)

- (214,167,306)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
รายการที่ไม่กระทบเงินสด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยสินเชื่อ
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
จ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื่อ
(รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินปันผลค้างรับ

16
16
20

20
23

8

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

(62,260,000)
-

4,000,000
280,000,000
(43,620,000)
200,000,000

(3,500,000)
-

(6,000,000)
200,000,000

20,342,833

-

-

-

(35,969,458)
(1,935,451)
(79,822,076)

198,884,536
(26,156,000)
(1,180,902)
397,760,328

(24,998,112)
(831,082)
(29,329,194)

198,884,536
(26,156,000)
(788,015)
151,773,215

60,610,560
286,508,790
347,119,350

196,469,892
90,038,898
286,508,790

115,843,275
130,222,750
246,066,025

65,590,409
64,632,341
130,222,750

7,160,544

6,843,053

13,000

12,033

-

272,214

-

-

121,496

-

-

-

1,262,450
-

251,160
6,633,085
-

23,999,995

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1 ข้อมูลทั่วไป
บริษทั ทาคูนิ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (บริษทั ) เป็นบริษทั มหาชนจ�ากัด และเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศไทยและมีทอ่ี ยูต่ ามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่า “กลุม่ กิจการ” รายละเอียดของบริษทั ย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุ 12
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ สามารถสรุปได้ดังนี้ี
จ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม

ได้แก่ ธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง

จ�าหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส
บริการขนส่ง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
บริการตรวจสอบความปลอดภัย
อื่นๆ

ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่

ธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตัง้ ระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการขนส่งวัตถุอันตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญซึ่งใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้ี

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ท�าขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ท�าขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีทส่ี า� คัญและการใช้
ดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารซึง่ จัดท�าขึน้ ตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกลุม่ กิจการไปถือปฏิบตั ิ กลุม่ กิจการเปิดเผยเรือ่ งการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในหมายเหตุ 5
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็นภาษาไทย ในกรณีทม่ี เี นือ้ ความ
ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อกลุ่ม
กิจการ
กลุ่มกิจการไม่ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มาถือปฏิบัติ
ก่อนวันบังคับใช้

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

(1) บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึง่ รวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีก่ ลุม่ กิจการควบคุม กลุม่ กิจการควบคุมกิจการเมือ่ กลุม่ กิจการมีการเปิดรับ
หรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับผู้ได้รบั การลงทุนและมีความสามารถท�าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใช้อา� นาจเหนือผู้ได้รบั การควบคุม กลุม่ กิจการรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุม่ กิจการ
มีอา� นาจในการควบคุมบริษทั ย่อย กลุม่ กิจการจะไม่นา� งบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันทีก่ ลุม่ กิจการ
สูญเสียอ�านาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้อื สิ่งตอบแทน
ที่โอนให้ส�าหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ผี ้ซู ้อื โอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่
เจ้าของเดิมของผูถ้ กู ซือ้ และส่วนได้เสียในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกโดยกลุม่ กิจการ
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้รวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หรือหนีส้ นิ ทีผ่ ซู้ อ้ื คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระตามข้อตกลง ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการซือ้ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ มูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์ทร่ี ะบุได้ทไ่ี ด้มาและหนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทีร่ บั มาจาก
การรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้อื ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี า� นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิทร่ี ะบุได้ของผูถ้ กู ซือ้ ตามสัดส่วนของหุน้ ทีถ่ อื โดย
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี า� นาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจทีด่ า� เนินการส�าเร็จจากการทยอยซือ้ ผูซ้ อ้ื ต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียทีผ่ ซู้ อ้ื ถืออยูใ่ นผูถ้ กู ซือ้ ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่
โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อ้ื และรับรูผ้ ลก�าไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการวัดมูลค่าใหม่นน้ั ในก�าไรหรือขาดทุน
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุม่ กิจการ รับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อ้ื การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของ
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายทีร่ บั รูภ้ ายหลังวันทีซ่ อ้ื ซึง่ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ให้รบั รูใ้ นก�าไรหรือขาดทุน สิง่ ตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช�าระในภายหลังไว้
ในส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ กู ซือ้ ทีผ่ ซู้ อ้ื ถืออยูก่ อ่ นการรวมธุรกิจ ทีม่ ากกว่ามูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ ณ วันทีซ่ อ้ื ของสินทรัพย์
ทีร่ ะบุได้ทไ่ี ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา ผูซ้ อ้ื ต้องรับรูค้ า่ ความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้มลู ค่าส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผ้ซู ้อื ถืออยู่ก่อน
การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยทีไ่ ด้มาเนือ่ งจากการซือ้ ในราคาต่า� กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
จะรับรูส้ ว่ นต่างโดยตรงไปยังก�าไรขาดทุน
กลุ่มกิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกันยอดคงเหลือ และก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึน้ จริงก็จะตัดรายการในท�านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทโ่ี อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบาย
การบัญชีของบริษทั ย่อยได้ถกู ปรับปรุงเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุม่ กิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพือ่ สะท้อน
การเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนัน้ จะรวมต้นทุนทางตรง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้

80

(2) รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ
ส�าหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
ของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อย และก�าไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของ
ของเจ้าของ
(3) การจำาหน่ายบริษัทย่อย
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในการจัดท�างบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกลุ่มกิจการที่เหลืออยู่
จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็น
มูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูป
ของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับทุกจ�านวนที่เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกิจการนั้น จะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
(4) บริษัทร่วม
บริษทั ร่วมเป็นกิจการทีก่ ลุม่ กิจการมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญแต่ไม่ถงึ กับควบคุม ซึง่ โดยทัว่ ไปก็คอื การทีก่ ลุม่ กิจการถือหุน้
ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธี
ส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ภายใต้วิธีส่วนได้เสียกลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ณวันที่ซื้อเงินลงทุน ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้น
ลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ กลุ่มกิจการต้องจัดประเภทรายการที่เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เข้าก�าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง ก�าไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วม
จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่ง
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการใน
บริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่
หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะค�านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบก�าไรขาดทุน
รายการก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น
รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในท�านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่าบริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
ก�าไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับ
เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะ
รวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ ใช้นำาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่บริษัทด�าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน
และสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของบริษัท
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(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน
ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปีได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก�าไรหรือ
ขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้น
จะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้
อื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของ
หนีส้ นิ หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินทีเ่ หลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญซึง่ ประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าเปรียบเทียบ
กับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนีก้ ารค้า หนีส้ ญู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูไ้ ว้ในก�าไรขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

2.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่า� กว่า ราคาทุนของสินค้าประเภทแก๊สปิโตรเลียมและ
สินค้าส�าเร็จรูปอื่นค�านวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดเกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รบั คืน ต้นทุนของสินค้า
ส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตาม
เกณฑ์การด�าเนินงานตามปกติแต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ
ธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ า� เป็นเพือ่ ให้สนิ ค้านัน้ ส�าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จา่ ยในการขาย กลุม่ กิจการบันทึกบัญชีคา่ เผือ่ การลดมูลค่าของ
สินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพตามความจ�าเป็น

2.8 สัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้างคือสัญญาทีเ่ จรจาเฉพาะเจาะจงเพือ่ ก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียวหรือหลายรายการซึง่ สัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ หรือต้อง
พึง่ พากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าทีห่ รือเชือ่ มโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขนั้ สุดท้าย
เมือ่ ผลการด�าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ ถือรายได้ตามสัญญาก่อสร้างจะรับรูไ้ ด้ไม่เกินกว่าต้นทุน
ตามสัญญาซึง่ ค่อนข้างแน่วา่ จะได้รบั คืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงวดเมือ่ เกิดขึน้
เมือ่ ผลการด�าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ ถือและมีความเป็นไปได้ทสี่ ญั ญาก่อสร้างจะมีกา� ไร ให้รบั รู้
รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทตี่ น้ ทุนการก่อสร้างทัง้ หมดเกินกว่ารายได้คา่ ก่อสร้างทัง้ หมด
กลุม่ กิจการจะรับรูข้ าดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เป็นค่าใช้จา่ ยทันที
ในการก�าหนดขัน้ ความส�าเร็จของงานก่อสร้าง จะไม่พจิ ารณาต้นทุนการก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีทเี่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมในอนาคต
ซึง่ แสดงอยูใ่ นรูปสินค้าคงเหลือ จ�านวนเงินทีจ่ า่ ยเป็นเงินล่วงหน้า หรือสินทรัพย์อนื่ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของต้นทุน
กลุม่ กิจการแสดงจ�านวนเงินทัง้ สิน้ ทีก่ ลุม่ กิจการมีสทิ ธิเรียกร้องจากผูว้ า่ จ้างส�าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพย์ของกลุม่ กิจการส�าหรับ
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ และก�าไรทีร่ บั รู้ (หักด้วยรายการขาดทุนทีร่ บั รูแ้ ล้ว) สูงกว่าจ�านวนเงินงวดทีเ่ รียกเก็บ ซึง่ จ�านวนเงินทีเ่ รียกเก็บทีล่ กู ค้ายัง
ไม่ได้ชา� ระและจ�านวนเงินประกันผลงานจะรวมอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ กลุม่ กิจการจะแสดงจ�านวนเงินทัง้ สิน้ ทีผ่ วู้ า่ จ้าง
มีสิทธิเรียกร้องจากกลุ่มกิจการส�าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นหนี้สินของกลุ่มกิจการส�าหรับจ�านวนเงินที่เรียกเก็บมากกว่าต้นทุน
ทีเ่ กิดขึน้ และก�าไรทีร่ บั รู้ (หักด้วยรายการขาดทุนทีร่ บั รูแ้ ล้ว)
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2.9 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 2 ประเภทคือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้าและ
2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุนฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดการจัดประเภท
ที่เหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นและแสดง
รวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�าหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จน
ครบก�าหนด
เงินลงทุนทัง้ 2 ประเภทรับรูม้ ลู ค่าเริม่ แรกด้วยราคาทุนซึง่ หมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพือ่ ให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ารายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการก�าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้
ในก�าไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�าหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้นหากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
ในการจ�าหน่ายเงินลงทุนผลต่างระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมของผลตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจ�าหน่ายเมือ่ เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้น จะบันทึกรวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุน กรณีที่จ�าหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางส่ ว นราคาตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ที่ จ� า หน่ า ยจะก� า หนดโดยใช้ วิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้� า หนั ก ด้ ว ยราคาตามบั ญ ชี จ าก
จ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือ
ทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการจะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรับรูร้ ายการเริม่ แรกด้วยวิธรี าคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท�ารายการและต้นทุนการกูย้ มื ต้นทุนการกูย้ มื
ที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่การซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้น
ก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส�าคัญ หรือระหว่างที่การด�าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาทั้งหมด
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วน
ที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี) และเปิดเผยราคามูลค่ายุติธรรมเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะค�านวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ดังนี้
อาคาร
20 ปี
อาคารชุด
40 ปี
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2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุน
ทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้นและต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรูแ้ ยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึง่ ตามความเหมาะสม เมือ่ ต้นทุนนัน้
เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือมูลค่า
ตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอื่น บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน
ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ได้ประมาณไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน
ยานพาหนะทั่วไป
ยานพาหนะขนส่ง

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

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
(หมายเหตุ 2.14)
ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และรับรู้บัญชีผลก�าไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในก�าไรหรือขาดทุน

2.12 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมคือสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ทสี่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งของกลุม่ กิจการในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีร่ ะบุได้ และหนีส้ นิ
ที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทย่อยนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทีร่ บั รูแ้ ล้วจะไม่มกี ารกลับรายการ ทัง้ นีม้ ลู ค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค�านวณในก�าไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอาจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่เกิดความนิยมเกิดขึ้นและระบุส่วนงาน
ด�าเนินงานได้

2.13 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

2.13.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุนในการได้มา
และการด�าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถูกตัดจ�าหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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2.13.2 สัญญาที่ทำากับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
สัญญาที่ท�ากับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วัน
รวมธุรกิจ สัญญาที่ท�ากับลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีทราบได้แน่นอนและ
วัดมูลค่าทีร่ าคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม การตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุทค่ี าดว่าจะได้รบั ประโยชน์
จากความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึง่ ไม่มกี ารตัดจ�าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี
สินทรัพย์อน่ื ทีม่ กี ารตัดจ�าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือ่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บง่ ชีว้ า่ ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึง
จ�านวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถ
แยกออกมาได้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึง่ รับรู้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ทจ่ี ะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึก
ในก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่�ากว่า
จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือ่ ท�าให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงทีส่ า� หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ
ทีเ่ หลืออยู่ สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรืออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุน
และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่ม
กิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า

2.16 เงินกู้ยืม

เงินกูย้ มื รับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการทีเ่ กิดขึน้ เงินกูย้ มื วัดมูลค่าในเวลาต่อมา
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการที่เกิดขึ้น)
เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�าระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท�ารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทัง้ หมดค่าธรรมเนียมจะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้าส�าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลา
ของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียนเมือ่ กลุม่ กิจการไม่มสี ทิ ธิอนั ปราศจากเงือ่ นไขให้เลือ่ นช�าระหนีอ้ อกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ก) ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาการก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไขต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึง่ ของราคาทุน
ของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการด�าเนินการ
ส่วนใหญ่ที่จ�าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน�าเงินกู้ยืมที่กู้มา โดยเฉพาะที่ยังไม่ได้น�าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุน
เป็นการชั่วคราวก่อน ต้องน�ามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก�าไร
หรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกีย่ วข้องกับรายการที่รบั รูใ้ นก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือรายการที่รับรูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของ
เจ้าของในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�าดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษีผู้บริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การน�ากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ
จะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ�านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชี
ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สิน
ที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือ
ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�าจ�านวน
ผลต่างชัว่ คราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ กลุม่ กิจการได้ตงั้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการ
เรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.18 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์
ส�าหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจ�านวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันจากการอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายเงินเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์เพียงพอทีจ่ ะจ่ายให้พนักงานทัง้ หมดส�าหรับการให้บริการจาก
พนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์
และข้อก�าหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงิน
สมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงก�าหนดช�าระ ส�าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูก
รับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบก�าหนดจ่าย
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ส�าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะก�าหนดจ�านวนเงิน
ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ�านวนปีที่ให้บริการ และ
ค่าตอบแทน
หนี้สินส�าหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิน้ รอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนีค้ า� นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออก
ในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และ
วันครบก�าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�าระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ก� า ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง จากประสบการณ์ ห รื อ
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

2.19 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูก้ ต็ อ่ เมือ่ กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจ่ ดั ท�าไว้ อันเป็นผลสืบเนือ่ ง
มาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป
และประมาณการจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู้ส�าหรับขาดทุนจากการด�าเนินงานในอนาคต
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการก�าหนดความน่าจะเป็นที่กลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ช�าระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช�าระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่�า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ�านวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน�ามาจ่ายช�าระภาระผูกพัน
โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของ
หนี้สินที่ก�าลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.20 เงินมัดจำาค่าถังบรรจุแก๊ส

กลุ่มกิจการจะรับรู้ภาระหนี้สินซึ่งเกิดจากเงินมัดจ�าค่าถังบรรจุแก๊สที่เรียกเก็บจากลูกค้า เมื่อมีการขายแก๊สพร้อมถังบรรจุแก๊ส
ให้แก่ลูกค้าในอัตราถังละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของถังบรรจุแก๊ส โดยกลุ่มกิจการจะช�าระคืนหนี้สินเงินมัดจ�า
ค่าถังบรรจุแก๊สแต่ละรายเมื่อลูกค้าน�าถังบรรจุแก๊สและใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่กลุ่มกิจการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานเงินมัดจ�า
ค่าถังบรรจุแก๊สคืนให้แก่กลุ่มกิจการเงินมัดจ�าค่าถังบรรจุแก๊สได้แสดงรวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

2.21 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น โดย
น�าไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

2.22 ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกันบริษัทได้มีการบันทึกบัญชีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
โดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมือนว่าเป็นวิธีรวมส่วนได้เสียโดยบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยที่ถูกน�ามารวมด้วย
มูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกน�ามารวม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งได้มีการรับรู้ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจากการซื้อบริษัทย่อย ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเกิดจาก
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการซื้อบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากบริษัทย่อย โดยต้นทุนของการซื้อ (ในกรณีการออกหุ้น
ของบริษัท) ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิชาการอิสระ ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย
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2.23 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการรายได้
จะแสดงด้วยจ�านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการส�าหรับงบ
การเงินรวมซึ่งรายได้หลักของกลุ่มกิจการมีดังต่อไปนี้
• รายได้จากการขายสินค้า : รับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
ซึ่งโดยปกติจะรับรู้เมื่อมีการส่งมอบหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว
• รายได้จากการให้บริการขนส่ง : รับรู้เมื่อได้ให้บริการขนส่งแล้วเสร็จ
• รายได้จากการให้บริการ : รับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วเสร็จ
• รายได้จากการให้บริการตามสัญญาติดตั้งระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม : รับรู้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน
• รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จค�านวณ
โดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการ
ก่อสร้างตามสัญญารายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดเรียกช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ”
ในงบแสดงฐานะการเงิน
• รายได้ค่าเช่า : รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
• รายได้ดอกเบี้ย : รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
• รายได้เงินปันผล : รับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2.24 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

2.25 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานด�าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น�าเสนอให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานด�าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการที่ท�าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านมูลค่า
ยุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
และความเสีย่ งด้านราคา) ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย่ งโดยรวมของกลุม่
กิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหายต่อผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยจะมีการพิจารณาเป็นครั้งคราวไปเมื่อผู้บริหารเล็งเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจัยที่มีสาระส�าคัญและกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว
การจัดการความเสี่ยงด�าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) ซึ่งจะชี้ประเด็น ประเมิน และ
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยงจะก�าหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มกิจการได้ท�าสัญญากู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งเงินกู้ยืมบางสัญญามีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
ซึ่งท�าให้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานแก่กลุ่มกิจการและกิจการในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป ผู้บริหารไม่ได้ใช้เครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก ในสถานการณ์ปัจจุบัน
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3.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อเนื่องจากกลุ่มกิจการได้มีการจ�าหน่ายสินค้า
และให้บริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยโดยทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งกลุ่มกิจการ
มีนโยบายที่เหมาะสมในเรื่องการให้สินเชื่อเพื่อท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่อ
อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
จ�านวนเงินสดทีม่ อี ย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ ตี ลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสีย่ งของสภาพคล่อง
อย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้ว
อย่างเพียงพอส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษา
วงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนีแ้ สดงสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลเงินกู้ยืม
เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้มูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบกำาไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (หมายเหตุ 9)
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
(หมายเหตุ 9)
เงินฝากประจ�า (หมายเหตุ 9)
สินทรัพย์รวม

-

49,716,063

-

49,716,063

40,299,547

19,959,265

40,299,547

19,959,265

348,272
40,647,819

289,875
69,965,203

40,299,547

69,675,328

เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดรอง
ที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ข้อมูลในตลาดทีส่ งั เกตได้ทมี่ อี ยูแ่ ละอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้นอ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ถา้ ข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�าคัญ
ทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 2
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

89

4 การจัดประเภทรายการใหม่

กลุ่มกิจการได้มกี ารจัดประเภทลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ใหม่ เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เรือ่ งก�าหนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 กลุม่ กิจการได้จดั ประเภทรายการลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส�าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใหม่ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงินรวม
ตามที่ได้
การจัด
ตามที่
รายงานไว้เดิม
ประเภทใหม่
จัดประเภทใหม่
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

310,189,929
12,435,104

9,140,204
(9,140,204)

319,330,133
3,294,900

การจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

5 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการทางบัญชี และการใช้ดลุ ยพินจิ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง และอยูบ่ นพืน้ ฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอืน่ ๆ
ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

5.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญและข้อสมมติฐาน

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจ
ไม่ตรงกับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมาณทางการบัญชีทสี่ า� คัญและข้อสมมติฐานทีม่ คี วามเสีย่ งอย่างเป็นสาระส�าคัญทีอ่ าจเป็นเหตุให้เกิด
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ามีดังนี้

5.1.1 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
กลุ่มกิจการต้องประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าส�าเร็จรูปทุกชนิด โดยประมาณจากราคาถัวเฉลี่ยของข้อมูล
การซื้อขายในปัจจุบันและแนวโน้มราคาขายในอนาคต การพิจารณาค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าจะมีการพิจารณาจากอายุของ
สินค้าคงเหลือที่ค้างอยู่ในคลังสินค้า และส�าหรับการพิจารณาค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพจะมีการพิจารณาจากสภาพที่แท้จริง
ของสินค้านั้นๆ ว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ โดยค�านึงถึงราคาที่คาดว่าจะขายได้ควบคู่ไปด้วย
5.1.2 การรับรู้รายได้
กลุ่มกิจการใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามขั้นความส�าเร็จ ส�าหรับสัญญารับเหมาก่อสร้างที่มีราคาคงที่ อัตราส่วนของงานก่อสร้าง
ที่ท�าเสร็จค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่า
จะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา กลุ่มกิจการต้องประมาณการอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จ โดยประมาณต้นทุนงาน
ก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา หากอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จเปลี่ยนไปร้อยละ 1 จาก
ที่ผู้บริหารประมาณการไว้ จะท�าให้รายได้ที่รับรู้ในปีเปลี่ยนแปลงไป 19.15 ล้านบาท
นอกจากนี้กลุ่มกิจการยังต้องประมาณการรายได้และผลประกอบการของสัญญาให้บริการในอนาคต โดยเฉพาะสัญญา
ก่อสร้างเพื่อประเมินความสามารถในการท�าก�าไรโดยในกรณีขาดทุนกลุ่มกิจการจะต้องมีการรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายทันที
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5.1.3 ประมาณการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 2.11ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี
จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที การค�านวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ และดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร (หมายเหตุ 14)
5.1.4 ประมาณการด้อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 2.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากการค�านวณมูลค่าจากการใช้ การค�านวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ
และดุลยพินิจของผู้บริหาร (หมายเหตุ 15)

6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุม่ กิจการในการบริหารทุนของบริษทั นัน้ เพือ่ การด�ารงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ งของกลุม่ กิจการ
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน
ของเงินทุน
ในการด�ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุม่ กิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่
หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

7 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

กลุม่ กิจการน�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากการจัดกลุม่
โดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทเปลี่ยนการน�าเสนอข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน จากเดิมที่น�าเสนอก�าไรขั้นต้นของ
แต่ละส่วนงาน เป็นการน�าเสนอก�าไรจากการด�าเนินงานของแต่ละส่วนงาน เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบ งบการเงินรวมทีน่ า� มาเปรียบเทียบ
ได้แสดงก�าไรจากการด�าเนินงานของแต่ละส่วนงานแล้ว
ส่วนงานธุรกิจที่ส�าคัญของกลุ่มกิจการมีดังนี้
จ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม
ได้แก่
จ�าหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส
ได้แก่
บริการขนส่ง
ได้แก่
บริการรับเหมาก่อสร้าง
ได้แก่
บริการตรวจสอบความปลอดภัย
ได้แก่
อื่นๆ
ได้แก่

ธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง
ธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการขนส่งวัสดุอันตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มกิจการมีลูกค้าในธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างจ�านวน 3 ราย ที่มีรายได้เกินร้อยละ 10 ของยอดรายได้รวมในข้อมูลทางการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจ�านวนรวม 866.63 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�านวน 1 ราย เป็นจ�านวนรวม
181.65 ล้านบาท)
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(2,385,749)

33,698,109

1,436,113

370,174,334

50,811,393

14,684,224 1,079,045,357

(25,611,421)

374,498,434

11,075,455

645,145,700

(2,593,560)

647,739,260

บาท

พ.ศ. 2559

18,669,707

638,388

57,244,746

(8,164,168)

65,388,914

บาท

พ.ศ. 2560

10,782,688

8,506,044

61,429,201

(1,737,014)

63,166,215

บาท

พ.ศ. 2559

-

-

-

-

(1,320,853)

บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2560

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

สินทรัพย์ทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

ค่าความนิยม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

วันที่ 31ธันวาคม

-

442,334,704

-

481,474,674

10,766,923

11,773,617

47,654,718

41,141,971

-

840,775,630

19,383,641

675,833,960

19,383,641

44,314,874

-

44,980,712

-

111,136,968

-

บาท

พ.ศ. 2559

(39,770,161)

(32,124,386)

-

-

(14,287,990)

57,638,353

19,383,641

19,383,641

519,552,453

659,119,776

501,331,967

142,893,737 1,536,123,787 1,358,958,701

-

524,064,756

20,368,209

(7,850,686)

28,218,895

(20,675,208)

(9,859,553)

58,753,656

- 1,925,123,786 1,589,189,826

-

- 1,964,893,947 1,621,314,212

23,856,124

บาท

พ.ศ. 2559

รวม

35,172,218

40,402,085

1,964,785

บาท

40,295,645 1,081,431,106

บาท

พ.ศ. 2560

อื่นๆ

ก�าไรสุทธิ

5,832,792

2,346,847

12,007,376

(27,949,084)

39,956,460

บาท

พ.ศ. 2559

บริการตรวจสอบความปลอดภัย

(8,178,145)

5,468,858

(1,264,328)

7,921,842

(2,182,391)

10,104,233

บาท

พ.ศ. 2560

บริการรับเหมาก่อสร้าง

ภาษีเงินได้

94,740,430

11,533,073

3,495,624

(1,271,160)

4,766,784

บาท

พ.ศ. 2559

บริการขนส่ง

43,350,363

89,349,772

6,808,968

860,008,859

-

-

773,350,683

860,008,859

773,350,683

บาท

บาท

พ.ศ. 2560

จำาหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส

บริการ

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ต้นทุนทางการเงิน

ก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน

รวมรายได้

รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ

รายได้จากส่วนงานธุรกิจ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

จำาหน่ายแก๊สปิโตรเลียม

ขาย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทเงินฝากระยะสั้น
รวม
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�าประกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
499,251
671,784
92,675,700
17,998,263
209,429,985
194,290,208
44,514,414
73,548,535
347,119,350
286,508,790
9,686,740
67,355,200

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
7,035
674
905,969
10,747,028
200,639,636
75,427,148
44,513,385
44,047,900
246,066,025
130,222,750
5,686,740
63,355,200

เงินฝากธนาคารระยะสัน้ มีอตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.13 ถึงร้อยละ 1.30 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 1.35) และเงินฝาก
ดังกล่าวมีระยะเวลาครบก�าหนดภายใน 3 เดือน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้�าประกันเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์และฝากประจ�า 3 เดือน ถึง 12 เดือน

9 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่จัดประเภท
เป็นหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบก�าหนดภายใน 1 ปี
เงินฝากประจ�า
ก�าไร(ขาดทุน)จากการตีมูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

40,000,00

20,000,000

40,000,000

20,000,000

348,272
299,547
40,647,819

49,716,063
289,875
(40,735)
69,965,203

299,547
40,299,547

49,716,063
(40,735)
69,675,328
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9 เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้นในระหว่างปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�าหน่ายออกไป
ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�าหน่ายออกไป
ก�าไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
หลักทรัพย์ที่
ถือไว้จนครบ
กำาหนดภายใน
หลักทรัพย์
1 ปี
เงินฝากประจำา
เพื่อค้า
บาท
บาท
บาท
232,108
20,000,000 109,514,769
57,767
- (59,798,706)
(40,735)
19,959,265
49,716,063
289,875
40,000,000
88,968,184
58,397
(20,000,000) (138,684,247)
340,282
40,299,547
348,272

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�าหน่ายออกไป
ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�าหน่ายออกไป
ก�าไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลักทรัพย์ที่
ถือไว้จนครบ
กำาหนดภายใน
หลักทรัพย์
1 ปี
เงินฝากประจำา
เพื่อค้า
บาท
บาท
บาท
20,000,000
49,716,063
(40,735)
19,959,265
49,716,063
40,000,000
88,968,184
(20,000,000) (138,684,247)
340,282
40,299,547
-

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระส�าคัญ
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รวม
บาท
232,108
129,572,536
(59,798,706)
(40,735)
69,965,203
129,026,581
(158,684,247)
340,282
40,647,819

รวม
บาท
69,716,063
(40,735)
69,675,328
128,968,184
(158,684,247)
340,282
40,299,547

10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 28)
เงินปันผลค้างรับ (หมายเหตุ 28)
รายได้ค้างรับ - ค่าบริการตรวจสอบความปลอดภัย
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
232,797,884 199,512,187
(2,856,394) (3,631,449)
229,941,490 195,880,738
5,669,113
583,657
19,875,419 14,434,640
7,811,894
6,930,024
86,519,005 53,000,280

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
74,437,215 57,238,480
(2,071,890) (1,030,189)
72,365,325 56,208,291
1,329,175
882,329
1,128,751
161,978
2,084,795
1,322,660
3,960,948
3,896,878
23,999,995
-

349,816,921

104,868,989

48,500,794
319,330,133

826,303
63,298,439

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ
เกินก�าหนดช�าระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

184,434,718

155,564,545

30,569,762

25,799,910

39,774,960
2,432,240
4,591,808
1,564,158
232,797,884
(2,856,394)
229,941,490

34,354,077
6,051,775
1,474,810
2,066,980
199,512,187
(3,631,449)
195,880,738

37,241,523
1,861,812
3,582,970
1,181,148
74,437,215
(2,071,890)
72,365,325

29,523,422
285,000
1,014,466
615,682
57,238,480
(1,030,189)
56,208,291

ผู้บริหารเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกไว้เพียงพอแล้วและจะไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อมากไปกว่าจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญ
ที่ได้บันทึกแล้ว โดยค�านึงจากลักษณะของลูกหนี้การค้าและจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ของกลุ่มกิจการ
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11 สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม
- ถังแก๊สติดตั้งและชุดอุปกรณ์
งานระหว่างท�า-การติดตั้งระบบแก๊ส
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
22,309,260
24,706,725
11,995,748
12,685,812
1,359,772
61,859
1,550,687
5,516,105
3,917,822
2,616,115
1,584,624
43,797,000
44,507,529
(11,858,775) (12,883,576)
31,938,225
31,623,953

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
22,354,089
24,780,207
22,354,089
24,780,207
22,354,089
24,780,207

งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเป็นงานรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างระบบน้�ามันและแก๊ส
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
1,550,687
7,576,542
ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
954,345,968 596,942,822
(955,896,655) (602,968,677)
ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างที่รับรู้ในระหว่างปี
1,550,687
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้น และก�าไร
(หักรายการขาดทุน) ที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาก่อสร้าง

-

2,380,043,700 2,115,016,060
37,489,656
4,553,826

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินค้�าประกันผลงานคงค้างจ�านวน 15.10 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�านวน 24.68 ล้านบาท)
นอกจากนี้บริษัทมีหนังสือค้�าประกันเพื่อประกันผลงานจ�านวน 451.78 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�านวน 238.55 ล้านบาท)
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�านวน 709.54
ล้านบาท และ 1,143.39 ล้านบาท ตามล�าดับ (พ.ศ. 2559 : 1,066.87 ล้านบาท และ 785.16 ล้านบาท ตามล�าดับ)
กลุม่ กิจการมีคา่ เผือ่ ต่างๆ ส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูปเป็นจ�านวน 11.86 ล้านบาท(พ.ศ. 2559 : 12.88 ล้านบาท)โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าส�าเร็จรูป
ส�าหรับอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สในงบการเงินรวม ในระหว่างปีกลุ่มกิจการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเคยรับรู้จ�านวน 1.02 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559 : กลับค่าเผื่อสินค้าคงเหลือจ�านวน 6.64 ล้านบาท) จ�านวนที่กลับรายการได้รวมอยู่ในต้นทุนขายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภายใต้ขอ้ ก�าหนดของกระทรวงพลังงานทีเ่ กีย่ วข้องได้กา� หนดให้กลุม่ กิจการและบริษทั ต้องส�ารองแก๊สปิโตรเลียมไว้ทอี่ ตั ราร้อยละ 1 ของปริมาณ
การค้าในแต่ละงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ส�ารองแก๊สปิโตรเลียมไว้จ�านวน 7.29 ล้านบาทซึ่งแสดงภายใต้สินค้า
ส�าเร็จรูปประเภทแก๊สปิโตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2559 : จ�านวน 8.00 ล้านบาท)
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ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจลงทุน

และวัสดุก่อสร้างทางบก

ธุรกิจบริการขนส่งวัตถุอันตราย

ระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม

ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภัย

และบริการรับเหมาก่อสร้าง

ระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม

ธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้ง

ลักษณะของธุรกิจ

ซี เอ แซด

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

ทาคูนิไทย

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ลักษณะความสัมพันธ์

-

-

99.97

-

99.99

99.99

99.99

พ.ศ. 2560

-

-

-

99.99

99.99

99.99

99.99

พ.ศ. 2559

สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดย
บริษัทใหญ่
(ร้อยละ)

51.22

51.30

99.97

-

99.99

99.99

99.99

พ.ศ. 2560

51.22

51.30

-

99.99

99.99

99.99

99.99

พ.ศ. 2559

สัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดย
กลุ่มกิจการ
(ร้อยละ)

48.78

48.70

0.03

-

00.01

00.01

00.01

พ.ศ. 2560

48.78

48.70

-

00.01

00.01

00.01

00.01

พ.ศ. 2559

สัดส่วนของ
หุ้นสามัญที่ถือโดยส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำานาจควบคุม
(ร้อยละ)

91,359,470

-

-

999,700

-

15,643,180

21,339,800

53,376,790

พ.ศ. 2560

233,206,114

-

-

-

142,846,344

15,643,180

21,339,800

53,376,790

พ.ศ. 2559

ตามราคาทุน - สุทธิ
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ

บริษทั เจ เค อี ซี จ�ากัด (เจ เค อี ซี)

จ�ากัด (ซี เอ แซด)

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)

(ทาคูนิ แลนด์)

บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ�ากัด

(นิวแมน กรีน)

บริษัท นิวแมน กรีน จ�ากัด

(จี แก๊ส)

บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จ�ากัด

(ราชพฤกษ์)

บริษัท ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จ�ากัด

(ทาคูนิไทย)

บริษัท ทาคูนิ(ประเทศไทย) จ�ากัด

ชื่อ

สถานที่หลักใน
การประกอบ
ธุรกิจ/ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

12.1 บริษัทย่อย
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังต่อไปนี้

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
12.1 บริษัทย่อย (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ
การลงทุนเพิ่มขึ้น
กลับรายการ(ค่าเผื่อ)ด้อยค่า
การจ�าหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

233,206,114
999,700
174,756
(143,021,100)
91,359,470

240,359,470
(7,153,356)
233,206,114

การจัดตั้ง ทาคูนิ แลนด์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทได้แจ้ง
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีจ�านวนหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ�านวนเงิน
รวม 1.00 ล้านบาท

การยกเลิกกิจการ นิวแมน กรีน

เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารยกเลิกกิจการของบริษทั นิวแมน กรีน จ�ากัด บริษทั ได้แจ้งจดทะเบียน
เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทรับช�าระเงินคืนทุนจาก นิวแมน กรีนจ�านวน 143.02 ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่มีสาระสำาคัญ
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยแต่ละรายทีม่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี า� นาจควบคุมทีม่ สี าระส�าคัญต่อกลุม่ กิจการ
จ�านวนที่เปิดเผยส�าหรับบริษัทย่อยแต่ละรายแสดงด้วยจ�านวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
พ.ศ. 2560
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
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ซี เอ แซด

371,668,378
(394,117,667)
(22,449,289)
358,307,504
(190,892,360)
167,415,144
144,965,855
3,839,078

พ.ศ. 2559
บาท
188,564,372
(236,963,032)
(48,398,660)
375,115,608
(229,190,196)
145,925,412
97,526,752
3,771,657

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
ก�าไรสุทธิ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ซี เอ แซด

พ.ศ. 2560
บาท

1,023,200,408
27,055,954
(129,866)
26,926,088
67,421
-

พ.ศ. 2559
บาท
647,521,050
12,252,102
2,036,297
14,288,399
1,604,227
-

งบกระแสเงินสดโดยสรุป

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
เงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ซี เอ แซด

พ.ศ. 2560
บาท

211,146,316
(27,935,515)
(98,708,352)
84,502,449
7,476,453
91,978,902

พ.ศ. 2559
บาท
1,839,716
(294,573,433)
295,942,927
3,209,210
4,267,243
7,476,453

12.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2560
บาท
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น
การจ�าหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

งบการเงินรวม

-

-

พ.ศ. 2559
บาท
167,244,543
(20,675,208)
2,379,661
(148,948,996)
-
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เงินลงทุนที่ปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย
จ�านวนที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนมีดังนี้

บริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
20,675,208
20,675,208

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
-

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

100

งบการเงินรวม
อาคาร
บาท

ที่ดิน
บาท

รวม
บาท

-

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

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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

-

4,862,259
(345,615)
4,516,644

4,862,259
(345,615)
4,516,644

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

6,912,319
(2,395,675)
4,516,644

6,912,319
(2,395,675)
4,516,644

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

-

43,000,000

43,000,000

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

6,912,319
(2,395,675)
4,516,644

6,912,319
(2,395,675)
4,516,644

ที่ดิน
บาท

งบการเงินรวม (ต่อ)
อาคาร
บาท

รวม
บาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

93,450,000
93,450,000

4,516,644
18,778,434
1,577,847
(513,537)
(1,143,974)
23,215,414

4,516,644
112,228,434
1,577,847
(513,537)
(1,143,974)
116,665,414

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

93,450,000
93,450,000

28,214,479
(3,855,091)
(1,143,974)
23,215,414

121,664,479
(3,855,091)
(1,143,974)
116,665,414

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560*

116,904,000

71,100,000

188,004,000

*กลุม่ กิจการได้จดั ให้มกี ารประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญการประเมินมูลค่าอิสระ (ผูป้ ระเมินอิสระ)
ในปี พ.ศ. 2560 โดยมูลค่ายุติธรรมของอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์รายได้ และมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน
และอาคารชุดประเมินโดยใช้วิธีราคาตลาด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 5.69 ล้านบาท (พ.ศ.2559 : 4.52 ล้านบาท) ได้น�าไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
จากธนาคาร (หมายเหตุ 16)
จ�านวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน ได้แก่

รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าส�าหรับงวด

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
5,709,534
5,408,540
1,976,097

1,759,050
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี -สุทธิ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายออกไป
- สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
โอนเข้า/ (โอนออก)
โอนออกไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
การจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย
ออกไป - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
บาท

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
บาท

ถังบรรจุแก๊ส
และอุปกรณ์
แก๊ส
บาท

เครื่องมือ
เครื่องใช้
และอุปกรณ์
สำานักงาน
บาท

77,780,794
77,780,794

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

57,408,338
(8,846,924)
48,561,414

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

77,780,794
183,875,120
-

36,105,527
75,068,649
-

48,561,414
32,708
-

8,140,969
21,161,909
52,639,677
(374,628)

261,655,914

(3,579,268)
107,594,908

(2,944,583)
45,649,539

261,655,914
261,655,914

121,712,425
(14,117,517)
107,594,908

261,655,914
50,000
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

ยานพาหนะ
บาท

รวม
บาท

1,737,267
1,737,267

344,085,076
(140,940,837)
203,144,239

30,818,268
3,595,750
7,586,307
(2,119,221)

1,737,267
29,000
(1,714,286)

203,144,239
24,757,659
319,231,461
(4,208,135)

(10,414,313)
71,153,614

(6,434,607)
33,446,497

51,981

(23,372,771)
519,552,453

57,441,046
(11,791,507)
45,649,539

107,356,402
(36,202,788)
71,153,614

127,409,365
(93,962,868)
33,446,497

51,981
51,981

675,627,133
(156,074,680)
519,552,453

107,594,908
665,419
(1,577,847)

45,649,539
55,938
-

71,153,614
27,657,585
2,477,559
-

33,446,497
13,225,206
-

51,981
2,473,248
(2,477,559)
-

519,552,453
44,127,396
(1,577,847)

-

-

-

(1,132,696)

-

-

(1,132,696)

261,705,914

(6,143,610)
100,538,870

(2,943,526)
42,761,951

(20,354,010)
79,802,052

(7,463,404)
39,208,299

47,670

(36,904,550)
524,064,756

261,705,914
261,705,914

119,854,118
(19,315,248)
100,538,870

57,496,984
(14,735,033)
42,761,951

134,604,357
(54,802,305)
79,802,052

134,548,699
(95,340,400)
39,208,299

47,670
47,670

708,257,742
(184,192,986)
524,064,756

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี -สุทธิ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่ายออกไป
- สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย
ออกไป - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
บาท

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
บาท

26,330,794
26,330,794

ถังบรรจุแก๊ส
และอุปกรณ์
แก๊ส
บาท

เครื่องมือ
เครื่องใช้
และอุปกรณ์
สำานักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

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

51,461,262
(7,167,885)
44,293,377

4,008,087
(1,995,538)
2,012,549

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

-

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

26,330,794
75,120
-

17,290,986
1,295,000
-

44,293,377
32,708
-

2,012,549
339,100
(1,361)

5,295,520
-

-

95,223,226
1,741,928
(1,361)

26,405,914

(1,043,466)
17,542,520

(2,647,229)
41,678,856

(554,647)
1,795,641

(1,284,079)
4,011,441

-

(5,529,421)
91,434,372

26,405,914
26,405,914

21,287,890
(3,745,370)
17,542,520

51,493,970
(9,815,114)
41,678,856

4,342,753
(2,547,112)
1,795,641

14,472,000
(10,460,559)
4,011,441

-

118,002,527
(26,568,155)
91,434,372

26,405,914
50,000
-

17,542,520
80,704
-

41,678,856
55,938
-

1,795,641
104,768
-

4,011,441
-

-

91,434,372
291,410
-

26,455,914

(1,086,610)
16,536,614

(2,646,172)
39,088,622

(529,574)
1,370,835

(1,174,229)
2,837,212

-

(5,436,585)
86,289,197

26,455,914
26,455,914

21,368,594
(4,831,980)
16,536,614

51,549,908
(12,461,286)
39,088,622

4,440,279
(3,069,444)
1,370,835

14,472,000
(11,634,788)
2,837,212

-

118,286,695
(31,997,498)
86,289,197

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุม่ กิจการได้นา� ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิ 339.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 308.81 ล้านบาท)
ไปค้า� ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รซี ที วงเงินหนังสือค้า� ประกัน วงเงินสินเชือ่ ประเภทสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้�าประกันให้กับกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 16)
ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในงบการเงินรวมมี
ประมาณ 71.16 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 76.92 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีประมาณ 10.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 9.80
ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รายการการซื้อในระหว่างปีได้รวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการ
เป็นผู้เช่าจ�านวน 1.64 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 0.25 ล้านบาท)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าของคลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมจ�าหน่ายแก๊ส
มีแนวโน้มลดลงอย่างเป็นสาระส�าคัญซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนค�านวณจาก
มูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งเป็นส่วนงานธุรกิจจ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม การค�านวณดังกล่าวใช้ประมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษีซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินและการด�าเนินงานของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ประมาณ
การกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี เนือ่ งจากสะท้อนสภาพตลาดได้อย่างเหมาะสม กระแสเงินสดหลังจากปีที่ 10 ใช้ประมาณ
การของอัตราการเติบโตในตารางข้างล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่หน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด�าเนินงานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คลังแก๊สและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 86.29 ล้านบาท
ข้อสมมติฐานที่ส�าคัญที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นดังต่อไปนี้

ก�าไรขั้นต้น
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU)

ธุรกิจจำาหน่ายแก๊สปิโตรเลียม
ร้อยละ 6.27
อัตราคงที่
ร้อยละ 9.87
109.71 ล้านบาท

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี หากข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าจากการใช้เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

ก�าไรขั้นต้น
อัตราคิดลด
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ธุรกิจจำาหน่ายแก๊สปิโตรเลียม
ร้อยละ 5.96
ร้อยละ 16.89

15 ค่าความนิยม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

19,383,641
19,383,641

-

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

19,383,641
19,383,641

19,383,641
19,383,641

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

19,383,641
19,383,641

19,383,641
19,383,641

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งเป็นส่วนงานบริการรับเหมาก่อสร้างพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายการค�านวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดหลังภาษีซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินและการด�าเนินงาน
ของหน่วยสินทรัพย์ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากสะท้อนสภาพ
การด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม กระแสเงินสดหลังจากปีที่ 10 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวในตารางข้างล่าง อัตราการเติบโต
ดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด�าเนินงานอยู่
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้

ก�าไรขั้นต้น
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU)

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ร้อยละ 8.30
ร้อยละ 1.00
ร้อยละ 6.88
539.95 ล้านบาท
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี หากข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าจากการใช้เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ร้อยละ 6.98
ลดลงร้อยละ 54.29
ร้อยละ 13.62

ก�าไรขั้นต้น
อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด

16 เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รายการหมุนเวียน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม
รายการไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

40,080,000

45,020,000

-

3,500,000

2,196,932
42,276,932

1,834,059
46,854,059

876,522
876,522

831,082
4,331,082

188,140,000
2,756,282
190,896,282
233,173,214

245,460,000
3,792,156
249,252,156
296,106,215

1,405,487
1,405,487
2,282,009

2,282,010
2,282,010
6,613,092

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

- เงินกู้ยืมจากธนาคาร
- หนี้สินตามสัญญาทางการเงิน
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 5.39
ร้อยละ 6.08
ร้อยละ 3.98 ร้อยละ 4.76 ร้อยละ 5.43
ร้อยละ 5.43

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ร้อยละ 3.00
ร้อยละ 5.37

ร้อยละ 5.37

16.1 เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี) จากสถาบันการเงิน
ในระหว่างปี มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือตามบัญชีต้นปี
290,480,000
34,100,000
3,500,000
9,500,000
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย
20,000,000
กู้ยืมเพิ่ม
280,000,000
(62,260,000)
(43,620,000)
(3,500,000)
(6,000,000)
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
228,220,000
290,480,000
3,500,000
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี
บริษัท
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวน 30.00 ล้านบาท โดยมี
ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นงวดละ 500,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค้�าประกันโดยการ
จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13 และหมายเหตุ 14) อย่างไรก็ตามบริษัทได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวใน
ระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริษัทย่อย
ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำากัด
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ทาคูนิไทย ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวน 10.00 ล้านบาท
โดยก�าหนดช�าระคืนภายใน 84 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และค�้าประกันโดยการ
จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของทาคูนิไทย (หมายเหตุ 13 และหมายเหตุ 14) อย่างไรก็ตามทาคูนิไทย ได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จำากัด
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จี แก๊สได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวน 24.60 ล้านบาท
โดยก�าหนดช�าระคืนภายใน 60 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค�้าประกันโดยยานพาหนะส�าหรับขนส่งแก๊ส
(หมายเหตุ 14) อย่างไรก็ตาม จี แก๊สได้ช�าระเงินกู้ยืมดังกล่าวในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 จี แก๊ส ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวน 10.00
ล้านบาท โดยมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเดือนละ 120,000 บาท รวมทั้งหมด 84 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4 ต่อปี และค�้าประกันโดยที่ดินของจี แก๊ส (หมายเหตุ 14)
บริษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จำากัด
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ราชพฤกษ์ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวน 10.00 ล้านบาท
โดยมีกา� หนดช�าระคืนเงินต้นเดือนละ 120,000 บาท รวมทั้งหมด 84 เดือน เงินกู้ยมื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และค�า้ ประกัน
โดยการจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของทาคูนิไทย (หมายเหตุ 13 และหมายเหตุ 14) อย่างไรก็ตาม ราชพฤกษ์ได้ช�าระเงินกู้ยืม
ดังกล่าวในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำากัด
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ซี เอ แซด ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวน 10.00 ล้านบาท โดยมีก�าหนด
ช�าระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�านวน 720,000 บาท รวมทั้งหมด 14 งวด เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี และค�้าประกัน
โดยกรรมการ ซี เอ แซด
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ซี เอ แซด ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวน 10.00 ล้านบาท โดยมีก�าหนด
ช�าระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จ�านวน 720,000 บาท รวมทั้งหมด 14 งวด เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และค�้าประกัน
โดยกรรมการของซี เอ แซด
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซี เอ แซด ได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวน 250.00 ล้านบาท
โดยมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเดือนละ 2.98 ล้านบาท โดยก�าหนดช�าระคืนภายใน 84 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MLR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี ส�าหรับปีแรกนับจากวันที่เบิกเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - ร้อยละ 0.50 ต่อปีส�าหรับงวดถัดไป
เงินกู้ยืมค�้าประกันโดยบริษัทใหญ่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของซี เอ แซด และกรรมการของซี เอแซด (หมายเหตุ 14)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัทมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

22,920,000
205,300,000
228,220,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

30,860,000
259,620,000
290,480,000

-

3,500,000
3,500,000

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

228,220,000

227,845,484

290,480,000

282,844,718

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
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-

3,500,000

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
-

3,461,822

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระส�าคัญ
มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ 4.00 ถึง ร้อยละ 6.25
(พ.ศ. 2559 : อัตราร้อยละ 6.32 ถึงร้อยละ 6.34) ซึ่งอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
ระยะเวลาการครบก�าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ครบก�าหนดภายใน 1 ปี
ครบก�าหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

40,080,000
188,140,000
228,220,000

45,020,000
245,460,000
290,480,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
-

3,500,000
3,500,000

17 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะจ่ายช�าระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะจ่ายช�าระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

3,210,265

4,587,788

414,378

1,636,709

1,397,616
4,607,881

468,946
5,056,734

246,263
660,641

208,920
1,845,629

103,420

14,002

117,045

308,371

704,591
808,011
3,799,870

897,975
911,977
4,144,757

236,435
353,480
307,161

170,345
478,716
1,366,913

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคา� นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทัง้ จ�านวนตามวิธหี นีส้ นิ โดยใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มกิจการ
สรุปได้ดังนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ
สินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

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

110

พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงินรวม
ภาษีเพิ่ม/(ลด)
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ในกำาไรขาดทุน
ในกำาไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

3,035,515
1,430,671
35,761
554,787
5,056,734

(92,481)
(1,430,671)
844,751
187,471
(490,930)

42,077
42,077

2,943,034
880,512
784,335
4,607,881

565,884
346,093
911,977

(15,799)
(88,167)
(103,966)

-

550,085
257,926
808,011

4,144,757

(386,964)

42,077

3,799,870

พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิ่ม/(ลด)
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ในกำาไรขาดทุน
ในกำาไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

206,038
1,430,671
208,920
1,845,629

208,340
(1,430,671)
37,343
(1,184,988)

-

414,378
246,263
660,641

478,716

(125,236)

-

353,480

1,366,913

(1,059,752)

-

307,161

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

4,152,847
(352,977)
3,799,870

4,144,757
4,144,757

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
307,161
307,161

1,366,913
1,366,913

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักลบกันก็ตอ่ เมือ่ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ดงั กล่าวเกีย่ วข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
เดียวกัน ส�าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและยอดรวมของสินทรัพย์และหนี้สินในแต่ละ
บริษัท
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับปีมีดังนี้ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
เพิ่ม/(ลด)ในก�าไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 26)
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

4,144,757
-

4,996,457
51,612

1,366,913
-

(250,843)
-

(386,964)
42,077
3,799,870

(796,010)
(107,302)
4,144,757

(1,059,752)
307,161

1,617,756
1,366,913

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�าหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจ�านวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จ�านวน 4.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 :
5.33 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจ�านวน 24.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 26.63 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับก�าไร
ทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจ�านวนเงิน 19.82 ล้านบาท และ 5.09 ล้านบาท จะหมดอายุใน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565
ตามล�าดับ
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18 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 28)
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
171,639,963
97,731,760
19,645,915
4,326,920
161,219,330
35,443,930

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
36,482,304
32,633,450
2,943,273
2,099,768
50,677
50,272
1,442,535
1,664,987
-

33,479,668
385,984,876

4,481,747
45,400,536

2,026,706
23,215,607
162,744,923

1,157,995
3,517,143
41,123,615

19 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
(ตามกฎหมายแรงงานไทย)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนที่บันทึกเข้าก�าไรหรือขาดทุน
การวัดมูลค่าใหม่

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

3,921,676
987,745
210,393

1,231,317
186,715
-

2,723,538
1,181,629
429,206

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
2,723,538
1,671,066
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
907,683
867,223
ต้นทุนบริการในอดีต
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
80,062
56,347
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
258,059
3,711,283
2,852,695
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1,044,602
178,942
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
1,044,602
865,660
159,031
155,456
27,684
23,486
1,231,317
1,044,602

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
การวัดมูลค่าใหม่
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
จ่ายช�าระเงินจากโครงการ :
จ่ายช�าระผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

210,393

429,206

-

-

3,921,676

(558,363)
2,723,538

1,231,317

1,044,602

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
พ.ศ. 2560
ร้อยละ 1.83 ถึง ร้อยละ 3.06
ร้อยละ 3.20 ถึง ร้อยละ 5.66

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
ในข้อสมมติ
ข้อสมมติ
ข้อสมมติ
บาท
บาท
บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50

ลดลงร้อยละ 1.93
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02
ลดลงร้อยละ 2.07

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
ในข้อสมมติ
ข้อสมมติ
ข้อสมมติ
บาท
บาท
บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50

ลดลงร้อยละ 1.37
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33
ลดลงร้อยละ 4.50
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
ที่ก�าหนดไว้ค�านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการค�านวณหนี้สินบ�าเหน็จบ�านาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด:
งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

1,068,449

1,366,962

2,932,255

5,327,566

งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

144,155

1,438,777

2,381,929

3,732,167

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

-

1,188,031

420,456

239,051

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
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-

-

1,608,487

239,051

รวม
บาท

10,695,232

รวม
บาท

7,697,028
รวม
บาท

1,847,538

รวม
บาท

1,847,538

20 ทุนเรือนหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
จำานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท
หุ้น
บาท
1,200,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000
- 400,000,000 200,000,000
1,200,000,000 600,000,000 800,000,000 400,000,000
1,200,000,000 600,000,000 800,000,000 400,000,000

ส่วนเกินทุน
มูลค่าหุน้
บาท
106,643,230
198,884,536
305,527,766
305,527,766

รวม
บาท
306,643,230
398,884,536
705,527,766
705,527,766

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับช�าระเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 400 ล้านหุ้นแรก โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ เดิมในราคาหุน้ ละ 1 บาท (ทุน 0.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 0.50 บาท) เป็นจ�านวนเงินรวม 400 ล้านบาท บริษทั ได้จดทะเบียน
การเพิม่ ทุนทีช่ า� ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน
จ�านวน 1.10 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น

21 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W
เมือ่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทั ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญเดิมของบริษทั โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประเภทใบส�าคัญแสดงสิทธิ :
ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ :
5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ
จ�านวน
:
399,999,874 หน่วย
สัดส่วนเสนอขาย
:
หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาเสนอขาย
:
หน่วยละ 0 บาท
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ :
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.02 หุ้น
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น)
ราคาใช้สิทธิ
:
1.97 บาท ต่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 2 บาท ต่อหุ้น)
วันก�าหนดการใช้สิทธิ
:
วันท�าการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปีตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ
วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ
:
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ด�าเนินการปรับราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ เนือ่ งจาก
จ่ายเงินปันผลเกินที่ก�าหนดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายการเคลื่อนไหวของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้
งบทางการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการ
TAKUNI-W
สิทธิ
ยอดคงเหลือต้นงวด
399,999,874
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกระหว่างงวด
ใช้สิทธิระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
399,999,874
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22 สำารองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

5,450,000
1,642,000
7,092,000

5,450,000
1,642,000
7,092,000

4,320,000
1,130,000
5,450,000

4,320,000
1,130,000
5,450,000

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองนีจ้ ะมีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองนีไ้ ม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

23 เงินปันผลต่อหุ้น
บริษัทใหญ่
เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลต่อหุ้นของกลุ่มกิจการประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำาเนินงานสำาหรับงวด
ปี พ.ศ. 2560

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาท)

อนุมัติโดย

วันที่อนุมัติ

วันที่จ่ายปันผล

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2559

ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

26 เมษายน
พ.ศ. 2560

25.00

0.031

25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น

26 เมษายน
พ.ศ. 2559

26.16

0.033

25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559

บริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลต่อหุ้นของกลุ่มกิจการประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการดำาเนินงานสำาหรับงวด

บริษัท

อนุมัติโดย

วันที่อนุมัติ

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(ล้านบาท)
(บาท)

วันที่จ่ายปันผล

ปี พ.ศ. 2560
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง
วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ทาคูนิไทย ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

24.00

2.40

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ซี เอ แซด ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

7.37

13.52

18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

6.12

21.46

18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ซี เอ แซด ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

22 พฤศจิกายน
พ.ศ.2560
22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

ผลการดำาเนินงานสำาหรับงวด

บริษัท

อนุมัติโดย

วันที่อนุมัติ

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(ล้านบาท)
(บาท)

วันที่จ่ายปันผล

ปี พ.ศ. 2559
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทาคูนิไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

31 มีนาคมพ.ศ. 2559

12.00

1.20

29 เมษายน พ.ศ. 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.00

2.00

29 เมษายน พ.ศ. 2559

ราชพฤกษ์ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

6.40

32.00

29 เมษายน พ.ศ. 2559

จี แก๊ส

24 รายได้อื่น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการให้เช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
อื่นๆ

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนขายค่าแก๊ส
ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนผู้รับเหมาก่อสร้าง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่งแก๊ส
ค่าบริการผ่านคลัง

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

5,940,000
3,972,140
7,038,013
16,950,153

5,940,000
9,947,256
23,999,995
15,165,998
55,053,249

435,240
9,802,792
25,421,961
19,264,043
8,624,319
63,548,355

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
706,014,651
394,108,719
153,463,026
41,964,543
321,121,589
5,488,268
5,850,273

785,730,084
156,842,658
119,237,519
31,142,491
212,295,395
7,562,863
10,674,540

435,240
12,809,047
21,399,930
11,524,701
46,168,918

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
706,014,651
5,517,600
30,856,394
30,961,359
5,850,273

785,730,084
5,647,600
25,494,924
32,569,684
10,674,540
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26 ภาษีเงินได้
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 17)
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

7,791,181

7,054,676

897,674

1,935,845

386,964
8,178,145

796,010
7,850,686

1,059,752
1,957,426

(1,617,756)
318,089

ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ�านวนเงินที่แตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางบัญชีคูณกับภาษีดังนี้ :
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�าไรก่อนภาษี
43,350,363 28,218,895 34,144,734 22,916,437
ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ :
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากรายการระหว่างกัน
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุ 17

8,670,073

5,643,779

6,828,947

4,583,287

-

(581,031)

(3,852,809)
-

(4,799,999)
-

(4,279,986)
-

1,018,035

5,326,675

-

-

(246,611)
(154,743)
(855,209)
327,631
8,178,145

733,041
7,850,686

(86,940)
15,418
1,957,426

14,788
318,089

27 กำาไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ 20
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)
25,352,149 16,495,287 32,187,308 22,598,348
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
(จ�านวนหุ้น)
800,000,000 786,885,246 800,000,000 786,885,246
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.03
บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
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0.02

0.04

0.03

28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ ผู้ถือหุ้นในกลุ่มบุคคลธรรมดาจ�านวน 4 คน จากครอบครัวตรีวีรานุวัฒน์
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจ�านวนร้อยละ 51.36 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท (พ.ศ. 2559 : จ�านวน 3 คน ร้อยละ 56.62) จ�านวนหุ้น
ที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป
นโยบายการก�าหนดราคาของรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ
- รายได้ขายแก๊สเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ค่าขนส่งสินค้าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
- รายได้และค่าใช้จ่ายค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่มีการก�าหนดราคาที่ก�าหนดขึ้นตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
- ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายเป็นอัตราดอกเบี้ยตามที่ก�าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างกัน
รายการต่อไปนีเ้ ป็นรายการทีม่ สี าระส�าคัญกับบริษทั ย่อยและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ก) ยอดค้างชำาระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทย่อย

-

-

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
1,329,175

882,329

3,960,948
3,896,878
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

เงินปันผลค้างรับ
บริษัทย่อย

-

-

23,999,995

-

เจ้าหนี้การค้า
บริษัทย่อย

-

-

2,943,273

2,099,768

เจ้าหนี้อื่น
บริษัทย่อย

-

-

50,677

50,272
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ข) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
-

193,820,000
193,820,000

107,320,000
107,320,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีต้นปี
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม
การเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - ซี เอ แซด
รับคืนเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
- 107,320,000
53,870,000
- 284,200,000 168,520,000
45,000,000
- (197,700,000) (160,070,000)
- 193,820,000 107,320,000

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันแก่บริษัทย่อยโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีก�าหนดการช�าระคืน
เมื่อทวงถาม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีต้นปี
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม
ลดลงจากการซื้อบริษัทย่อย - ซี เอ แซด
ลดลงจากการขายบริษัทร่วม - เวลล์โคราช
รับคืนเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

84,448,425
- 181,818,000
- (45,000,000)
- (202,698,425)
- (18,568,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
69,548,325
- 181,818,000
- (45,000,000)
- (187,798,325)
- (18,568,000)
-

บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันแก่บริษัทร่วมโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยมีก�าหนด
การช�าระคืนเมื่อทวงถาม
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ค) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

รายได้เงินปันผล (รวมอยู่ในรายได้อื่น)
บริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับ (รวมอยู่ในรายได้อื่น)
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

780,000
780,000

13,740,116
13,740,116

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

10,388,791
780,000
11,168,791

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

-

23,999,995

21,399,930

-

4,467,910
4,467,910

6,302,817
6,302,817

4,835,329
4,060,862
8,896,191

ง) การซื้อสินค้าและรับบริการ และดอกเบี้ยจ่าย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ซื้อสินค้าและบริการ
บริษัทย่อย

-

-

540,019

1,455,125

ค่าเช่า - สำานักงาน
บริษัทย่อย

-

-

504,000

504,000

ค่าขนส่ง
บริษัทย่อย

-

-

25,473,090

25,005,025

ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย

-

-

226,402

113,640
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จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำาคัญ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

25,529,327
928,920
26,458,247

15,180,620
178,359
15,358,979

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

19,102,707
244,426
19,347,133

12,136,015
170,950
12,306,965

29 ภาระผูกพัน

ก) หนังสือค้ำาประกัน
กลุม่ กิจการได้มกี ารขอให้ธนาคารออกหนังสือค้า� ประกันให้สา� หรับการซือ้ แก๊สปิโตรเลียมให้กบั ผูข้ ายสินค้าและกับหน่วยงานราชการในการ
ขอใช้ไฟฟ้าและบริษัทย่อยส�าหรับการซื้อสินค้าและเพื่อค้�าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก่อสร้างดังต่อไปนี้ี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
หนังสือค้�าประกัน
บริษัทและบริษัทย่อย

514,301,817

313,529,951

60,000,000

71,894,484

กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสือค้�าประกัน วงเงินสินเชื่อประเภทสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกู้ยืม วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้�าประกันโดยสินทรัพย์ของบริษัทย่อยเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย และ
มีกรรมการร่วมค้�าประกัน (หมายเหตุ 8 และหมายเหตุ 16)
2) กลุ่มกิจการได้ท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน และสัญญา
เช่าที่ดินส�าหรับที่ตั้งคลังแก๊สที่จังหวัดพิจิตร ดังนี้
จ�านวนเงินขั้นต่�าในการจ่ายค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
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6,837,939
6,487,087
5,098,712
18,423,738

4,093,058
5,036,932
5,532,645
14,662,635

1,917,733
3,943,732
5,098,712
10,960,177

1,159,333
1,769,332
5,532,645
8,461,310

30 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างท�าของจากบริษัทแห่งหนึ่ง (“โจทก์”) เป็นจ�านวนเงิน 1.6 ล้านบาท
ศาลชัน้ ต้นได้ตดั สินยกฟ้องเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 แต่อย่างไรก็ตามผูฟ้ อ้ งมีสทิ ธิยนื่ ค�าอุทธรณ์ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกประมาณการหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ จากผลของคดีความดังกล่าวเนื่องจากผู้บริหารเชือ่ ว่าจะไม่เกิดผลเสียหายที่มีสาระ
ส�าคัญต่อบริษัท

31 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท
การนำาบริษัทในกลุ่มเข้าจดทะเบียน (Spin off)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการน�าบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (“ซี เอ แซด”)
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของกลุม่ กิจการถือหุน้ ผ่านบริษทั ทาคูนไิ ทย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และพิจารณาอนุมตั กิ ารเสนอขาย
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ซี เอ แซด ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive right) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จะท�าให้ทาคูนิไทย มีส่วนแบ่งก�าไรหรือสิทธิในการออกเสียงใน ซี เอ แซด ลดลง
จากเดิมร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) ร้อยละ 14.66
เงินปันผลจ่าย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ส�าหรับจ�านวนหุ้น 800 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งหมด 28 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวมีก�าหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
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