รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ของบริ ษทั ทาคู นิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัทย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ณ
วัน ที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษ ัท งบแสดงการเปลี ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืน ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและ
รับผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในที ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงิ นที ปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิ นดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บ ัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึ งวางแผนและปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธี การตรวจสอบเพื อให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี ยวกับจํานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลใน
งบการเงิ น วิธีการตรวจสอบทีเลื อกใช้ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมถึงการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิ นไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิ นความเสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นโดยถูกต้องตามที ควรของกิ จการ เพื อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ทีจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงิ นโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ทั ข้างต้นนี แสดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น เฉพาะบริ ษทั ของบริ ษ ัท
ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ทาคู นิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 และ
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกัน
โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4298
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

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

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

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

7

90,100,398
232,108
128,873,842
84,448,425
43,038,816
649,937

186,775,947
80,323,729
61,618,638
168,257

64,632,341
47,569,593
123,418,325
29,007,820
160,718

138,691,309
50,785,025
30,000,000
30,081,910
143,723

347,343,526

328,886,571

264,788,797

249,701,967

7

40,455,019

31,470,181

36,455,019

26,300,000

10

167,244,543
4,862,259
203,144,239
718,446
6,004,778
604,947

1,432,016
5,207,875
208,378,637
983,459
991,331
530,447

240,359,470
95,223,226
182,412
425,974

1,432,016
90,359,770
95,551,749
258,380
483,837
425,974

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

423,034,231

248,993,946

372,646,101

214,811,726

รวมสิ นทรัพย์

770,377,757

577,880,517

637,434,898

464,513,693

8
26
9

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระ
คําประกัน
ลูกหนีการค้าทีถึงกําหนดชําระ
เกินกว่าหนึงปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

11
12
13
14
16

กรรมการ _________________________________ กรรมการ _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
3

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

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

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

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ทางการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน

15
17
15

61,500
84,684,915
214,167,306

157,595,964
-

65,572,029
214,167,306

110,411,009
-

15

6,000,000

6,541,417

6,000,000

6,000,000

15

788,015
9,882,849
756,139

2,385,550
824,107

788,015
2,039,669
-

1,345,785
-

316,340,724

167,347,038

288,567,019

117,756,794

28,100,000
3,113,092
1,671,066
1,008,321
4,962,174

34,100,000
825,627
423,222
821,566

3,500,000
3,113,092
865,660
250,843
324,811

9,500,000
394,679
324,811

38,854,653

36,170,415

8,054,406

10,219,490

355,195,377

203,517,453

296,621,425

127,976,284

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

15
15
18
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
4

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

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

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

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 1,200,000,000 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2557 : หุน้ สามัญจํานวน 400,000,000 หุน้
หุน้ ละ 0.5 บาท)

19

600,000,000

200,000,000

600,000,000

200,000,000

200,000,000
106,643,230

200,000,000
106,643,230

200,000,000
106,643,230

200,000,000
106,643,230

20,636,290

20,636,290

-

-

4,320,000
83,582,860

2,900,000
44,183,544

4,320,000
29,850,243

2,900,000
26,994,179

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

415,182,380
-

374,363,064
-

340,813,473
-

336,537,409
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

415,182,380

374,363,064

340,813,473

336,537,409

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

770,377,757

577,880,517

637,434,898

464,513,693

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 400,000,000 หุน้
ชําระเต็มมูลค่าแล้วหุน้ ละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2557 : หุน้ สามัญจํานวน
400,000,000 หุน้ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ ละ 0.5 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

19

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
5

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

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

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

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ

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

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

1,007,566,006
-

1,081,422,185
-

รวมรายได้

1,352,876,992

1,204,255,450

1,007,566,006

1,081,422,185

ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ

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

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

(935,556,178)
-

(1,019,981,462)
-

รวมต้ นทุนขาย

(1,196,305,622)

(1,100,428,044)

(935,556,178)

(1,019,981,462)

22

156,571,370
11,802,747

103,827,406
9,078,743

72,009,828
32,584,299

61,440,723
35,204,186

11

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

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

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

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

24

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

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

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

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

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืน:
รายการทีจะไม่จดั ประเภทใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

65,381,814

27,178,094

28,616,088

31,659,176

(562,498)

-

(340,024)

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

64,819,316

27,178,094

28,276,064

31,659,176

ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

65,381,814
-

27,178,094
-

28,616,088
-

31,659,176
-

กําไรสุ ทธิสําหรับปี

65,381,814

27,178,094

28,616,088

31,659,176

64,819,316
-

27,178,094
-

28,276,064
-

31,659,176
-

64,819,316

27,178,094

28,276,064

31,659,176

0.16

0.08

0.07

0.09

กําไรขันต้ น
รายได้อืน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

การแบ่ งปันกําไร

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
ส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนเกินทุนจาก
กําไรสะสม
การรวมธุรกิจ
ภายใต้ การ
จัดสรรแล้ ว
ควบคุมเดียวกัน ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
บาท
บาท

ยังไม่ ได้
จัดสรร
บาท

ส่ วนได้ เสี ย
ทีไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

ทุนทีออกและ
ชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

200,000,000
-

106,643,230
-

20,636,290
-

2,900,000
1,420,000
-

44,183,544
(24,000,000)
(1,420,000)
64,819,316

-

374,363,064
(24,000,000)
64,819,316

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

200,000,000

106,643,230

20,636,290

4,320,000

83,582,860

-

415,182,380

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิ มทุน
เงินปั นผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

150,000,000
50,000,000
-

5,360,000
101,283,230
-

20,636,290
-

2,900,000
-

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

-

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

200,000,000

106,643,230

20,636,290

2,900,000

44,183,544

-

374,363,064

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปั นผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

21
20

19
21
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินเฉพาะบริษัท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

ส่ วนได้ เสี ย
ทีไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

ทุนทีออกและ
ชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

200,000,000
-

106,643,230
-

2,900,000
1,420,000
-

26,994,179
(24,000,000)
(1,420,000)
28,276,064

-

336,537,409
(24,000,000)
28,276,064

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

200,000,000

106,643,230

4,320,000

29,850,243

-

340,813,473

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเพิ มทุนหุน้ สามัญ
เงินปั นผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

150,000,000
50,000,000
-

5,360,000
101,283,230
-

2,900,000
-

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

-

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

200,000,000

106,643,230

2,900,000

26,994,179

-

336,537,409

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปั นผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

21
20

19
21
20

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกําไรสุ ทธิ
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กลับรายการ)ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยและเคลือนไหวช้า
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและ
ตัดจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
- ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
- เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
- หนีสิ นหมุนเวียนอืน
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจากการดําเนินงาน
- ดอกเบียจ่าย
- ภาษีเงินได้จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

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

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

80,852,858

34,137,018

34,404,203

35,276,457

12, 13, 14
8, 10

16,182,327
(343,873)

14,933,335
(2,080,283)

6,417,892
(288,278)

4,501,110
(2,134,637)

9

17,768,068

506,851

-

-

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

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

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

(1,810,880)
559,272

111,655,873

47,592,870

37,607,785

36,391,322

(45,866,448)
811,754
(481,680)
(74,500)
(72,887,047)
(67,968)
142,316
4,140,608

(5,692,528)
(17,131,802)
(74,871)
342,416
59,326,972
(335,845)
171,307
493,406

7,084,905
1,074,090
(16,995)
(44,836,630)
45,951
-

(390,502)
(16,746,357)
(118,534)
122,416
34,392,162
42,673
1,651

(2,627,092)
(3,147,894)
(12,261,610)

84,691,925
(1,534,994)
(8,210,013)

959,106
(2,313,201)
(4,274,545)

53,694,831
(559,272)
(2,701,501)

(18,036,596)

74,946,918

(5,628,640)

50,434,058

2,868

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดรับจากการรับชําระเงินให้กยู้ มื ระยะสัน
แก่บุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
ดอกเบียรับ
เงินสดจ่ายจากเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่บุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินฝากทีติดภาระคําประกัน

11
13, 14

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

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

(166,010,000)
(4,787,355)
147,509
(232,108)

(7,269,263)
100,000
-

(149,999,700)
(329,202)
-

(4,704,482)
-

26

30,300,000
3,777,768

1,386,994

40,010,000
3,093,505

10,000,000
1,044,853

26
7

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

(26,400,382)

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

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

(260,537,449)

(32,182,651)

(250,808,741)

(34,959,629)

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

(6,543,149)
151,283,230
(25,950,000)
(3,947,271)

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

(6,000,000)
151,283,230
(25,950,000)
(2,018,330)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

181,836,996

114,842,810

182,378,413

117,314,900

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(96,737,049)
186,775,947

157,607,077
29,168,870

(74,058,968)
138,691,309

132,789,329
5,901,980

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ มทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดจ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน

15
15
19
21
17

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

7

90,038,898

186,775,947

64,632,341

138,691,309

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

7
7

90,100,398
(61,500)

186,775,947
-

64,632,341
-

138,691,309
-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

7

90,038,898

186,775,947

64,632,341

138,691,309

155,027
5,690,000
585

179,029
4,574

5,690,000
583

2,350
-

รายการทีไม่ กระทบเงินสด
ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสิ นเชือ (รวมอยูใ่ นเจ้าหนีอืน)
ซือสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสิ นเชือ (รวมอยูใ่ นลูกหนีอืน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ งจัดตังขึนในประเทศไทยและมี ทีอยู่ตามที ได้จดทะเบี ยน
ไว้ดงั นี
เลขที 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เพือวัต ถุประสงค์ใ นการรายงานข้อมูลจึ งรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่ มบริ ษทั ” รายละเอี ยดของบริ ษ ัทย่อยแสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในธุ รกิจการค้าแก๊ส ธุ รกิ จบริ การขนส่ งแก๊ส ธุ รกิ จบริ การติดตังแก๊ส ธุ รกิ จตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม และธุรกิจผูล้ งทุนในธุรกิจก่อสร้างและพลังงานทดแทน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชี ทีสําคัญซึ งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทได้จ ัดทําขึนตามหลักการบัญ ชี ที รับ รองทั วไปภายใต้พระราชบัญ ญัติ การบัญ ชี
พ.ศ. 2543 ซึ งหมายถึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเป็ นหลักในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน
การจัดทํางบการเงิ น ให้ส อดคล้องกับหลักการบัญ ชี ที รับรองทัวไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญ ชี
ที สํ าคัญ และการใช้ดุลยพิ นิ จ ของผูบ้ ริ ห ารซึ งจัด ทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญ ชี ของกลุ่ม บริ ษ ั ท ไป
ถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ งได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 4
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงิ นตามกฎหมายที เป็ นภาษาไทยในกรณี ที มี
เนื อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบั ญชี ทีมี การปรั บ ปรุ งและ
การตีความทีเกียวข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที มี การปรั บปรุ ง ซึ งมี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 20

เรื อง การนําเสนองบการเงิน
เรื อง ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื อง งบการเงินรวม
เรื อง การร่ วมการงาน
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขันตําและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดิ นในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิ น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลียนแปลงที สําคัญได้แก่การเพิ มเติมข้อกําหนดให้กิจการ
จัด กลุ่ ม รายการที แสดงอยู่ใ น “กําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ อื น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนันสามารถจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้หรื อไม่ มาตรฐานที ปรับปรุ งนี ไม่ได้ระบุ วา่ รายการใด
จะแสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานนี แล้ว
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับ ปรุ ง 2557) กําหนดให้รายการชิ นส่ วนอะไหล่ อุป กรณ์สํารองไว้ใช้งาน
และอุปกรณ์ ทีใช้ในการซ่ อมบํารุ ง รับรู ้เป็ นรายการที ดิ น อาคารและอุป กรณ์ หากรายการนันเข้าคํานิ ยามของ
ที ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ หากไม่เข้าเงือนไขดังกล่าวให้จดั ประเภทเป็ นสิ นค้าคงเหลื อ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ ง
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบั ญชี ทีมี การปรั บ ปรุ งและ
การตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที มี การปรั บปรุ ง ซึ งมี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี ยนแปลงที สําคัญได้แก่ (ก) ผลกําไรและขาดทุ นจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เปลี ยนชื อเป็ น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู ้ใน “กําไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ” ทัน ที ผลกําไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย จะไม่
สามารถรับรู ้ตามวิธีขอบเขตหรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดี ตจะรับรู ้ในงวดที มี
การเปลียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ทียังไม่เป็ นสิ ทธิ ขาดจะไม่สามารถรับรู ้ตลอดระยะเวลาการให้บริ การ
ในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กําหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กําหนดสําหรับเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
ซึ งต้องใช้วิธีส่วนได้เสี ย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี ยนแปลงทีสําคัญ คือ กําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับ
ส่ วนงานดําเนิ นงาน โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี สิ นรวมสําหรับเฉพาะส่ วนงานทีรายงาน
หากโดยปกติมีการนําเสนอข้อมูลจํานวนเงิ นดังกล่าวต่อผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการปฏิบตั ิการ และถ้ามี
การเปลี ยนแปลงที มี ส าระสาคัญจากจํานวนเงิ นที ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิ นประจําปี ล่าสุ ด สําหรับส่ วนงาน
ทีรายงานนัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 ได้มีการกําหนดคํานิ ยามของคําว่า “ควบคุม” ซึ งถูกนํามาใช้แทน
หลักการของการควบคุมและการจัดทํางบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 งบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ มาตรฐานนี ได้กาํ หนดว่าเมือใดกิ จการควรจัดทํางบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของ
การควบคุม อธิ บ ายหลักการของการนําหลักการของการควบคุม ไปใช้ รวมถึ ง อธิ บ ายถึ งข้อ กําหนดในการ
จัดทํางบการเงิ นรวม หลักการสําคัญ ของมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ นี คือหากมี อาํ นาจควบคุ ม
จะต้องมี การจัดทํางบการเงิ น รวมเฉพาะในกรณี ทีผูล้ งทุน ได้แสดงให้เห็ น ถึ งอํานาจการควบคุมที เหนื อกว่า
ผูถ้ ูกลงทุน ผูล้ งทุนได้รับผลตอบแทนที ผัน แปรจากการที มี ส่วนเกี ยวข้องในผูถ้ ูกลงทุน และมี ความสามารถ
ในการใช้อ ํานาจในผูถ้ ู กลงทุ น ซึ งส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลตอบแทนที กิ จ การจะได้รับ มาตรฐานดังกล่ าวอาจ
ส่ งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ทีมีการลงทุนใหม่ทีเกียวข้อง
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบั ญชี ทีมี การปรั บ ปรุ งและ
การตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที มี การปรั บปรุ ง ซึ งมี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 11 ได้กาํ หนดคํานิ ยามของสัญญาร่ วมการงานว่าเป็ นสัญญาที ผูร้ ่ วมทุ น
ตังแต่สองรายขึนไปตกลงจะควบคุมร่ วมในกิจกรรมที จัดตังขึน การตัดสิ นใจในกิ จกรรมที เกียวข้องต้องได้รับ
ความเห็นชอบโดยผูค้ วบคุมร่ วมอย่างเป็ นเอกฉันท์จึงจะถื อว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของคํานิ ยามว่าการควบคุมร่ วม
การร่ วมการงานสามารถอยูใ่ นรู ปแบบของการดําเนิ นงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า การจัดประเภทขึนอยูก่ บั สิ งที
แสดงออกมาซึ งสั ม พัน ธ์ กับ ข้อ ตกลงที จัด ทําขึน หากในข้อกําหนดผูร้ ่ วมทุ น ได้ รับ เพี ย งสิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ
การร่ วมงานดังกล่าวถือเป็ นการร่ วมค้า ส่ วนการดําเนิ นงานร่ วมกันจะมี สิทธิ ในสิ นทรัพย์และมี ภาระในหนี สิ น
การดําเนิ นงานร่ วมกัน จะบันทึ กบัญชี สิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระในหนี สิ น การร่ วมค้าจะบันทึ กส่ วนได้เสี ย
โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย มาตรฐานดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบกับงบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ทีมี การลงทุนใหม่
ทีเกียวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 12 กําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพือช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงิ นสามารถประเมิ น
ความเสี ยงและผลกระทบทางด้านการเงิ น ที เกี ยวข้อ งกับ ส่ ว นได้เสี ย ที กิ จ การมี กับ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม
การร่ วมการงาน และกิ จการซึ งมี โครงสร้างเฉพาะตัวซึ งไม่ได้รวมอยูใ่ นงบการเงิ นรวม กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ
ตามมาตรฐานฉบับนี แล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 13 มี วตั ถุประสงค์เพือปรับปรุ ง และลดความซําซ้อนของคํานิ ยาม
ของมูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิ ยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยข้อมูล
สํ าหรั บ ใช้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาตรฐานดัง กล่ าวไม่ ส่ ง ผลกระทบกับ งบการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นเรื องการเปิ ดเผยข้อมูล
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2557) การตี ความนี ให้ใช้กบั ผลประโยชน์
หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ ที กําหนดไว้ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงาน
ข้อกําหนดเงิ น ทุ นขันตําภายใต้การตี ความนี หมายถึ งข้อ กําหนดใดๆที กําหนดให้กิจ การต้องสมทบเงิ น ทุ น
สําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื น
ของพนักงาน การตี ความนี อธิ บายถึ งผลกระทบที อาจจะเกิ ดขึนกับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นโครงการจากข้อกําหนด
หรื อข้อตกลงทีเกียวกับเงินทุนขันตํา มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2557) การตี ความนี ให้วิธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี
สํ าหรั บ ต้น ทุ น การเปิ ดหน้าดิ นในช่ วงการผลิ ตสํ าหรั บเหมื องผิ วดิ น มาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่ งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบั ญชี ทีมี การปรั บ ปรุ งและ
การตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที มี การปรั บปรุ ง ซึ งมี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เปลี ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื อง งบกระแสเงินสด
เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง ภาษีเงินได้
เรื อง สัญญาเช่า
เรื อง รายได้
เรื อง การบัญชี สําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผย ข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
เรื อง ต้นทุนการกูย้ ืม
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการ
ทีเกียวข้องกัน
เรื อง การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือออกจากงาน
เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิ จ
ทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื อง กําไรต่อหุน้
เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื อง ประมาณการหนี สิ น หนี สิ นทีอาจเกิดขึน และ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบั ญชี ทีมี การปรั บ ปรุ งและ
การตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที มี การปรั บปรุ ง ซึ งมี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เปลี ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29
(ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื อง การรวมธุรกิ จ
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและ
การดําเนิ นงานทียกเลิก
เรื อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน
เรื อง ความช่วยเหลื อจากรัฐบาล - กรณี ทีไม่มีความเกียวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนิ นงาน
เรื อง สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื อง ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื อง การประเมินเนื อหาสัญญาเช่ าทีทําขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื อง การเปลียนแปลงในหนี สิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะ และหนี สิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบั ญชี ทีมี การปรั บ ปรุ งและ
การตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที มี การปรั บปรุ ง ซึ งมี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เปลี ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี (ต่อ)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่
เรื อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี
การปรับปรุ ง ซึ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นํามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื อง ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการที
เกียวข้องกัน
เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เรื อง เกษตรกรรม
เรื อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื อง การรวมธุรกิ จ
เรื อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน
เรื อง งบการเงินรวม
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื อง เงินทีนําส่ งรัฐ
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี
การปรับปรุ ง ซึ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นํามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง ทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึน
เกียวกับการปรับราคาตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเสื อมราคาสะสม ในกรณี ทีกิจการใช้วิธีการ
ตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง ผลประโยชน์ พนักงาน ได้มีการอธิ บ ายเกี ยวกับวิธี การ
ปฏิ บตั ิ ทางบัญ ชี สํ าหรั บเงิ น สมทบจากพนักงานหรื อบุ คคลที สามแก่โครงการผลประโยชน์ ที กํา หนดไว้ใ ห้
ชัดเจนขึน การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที เกียวข้องกับการบริ การทีเกิดขึนในรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที เงิ น สมทบนันเกิ ดขึนเท่ านัน และเงิ น สมทบที เกี ยวข้อ งกับ การบริ การที มากกว่าหนึ งรอบ
ระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับบุคคลหรื อกิ จการที เกียวข้องกัน
ได้ รวมกิ จการที ให้บ ริ การด้านผูบ้ ริ ห ารสํ าคัญแก่ กิจการที รายงาน หรื อแก่ บริ ษ ัทใหญ่ ของกิ จ การที รายงาน
ซึ งกิจการต้องเปิ ดเผยจํานวนเงินทีกิจการได้จ่ายให้แก่กิจการทีให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที 27 (ปรับ ปรุ ง 2558) ให้กิจการที ดําเนิ น ธุ รกิ จ ด้านการลงทุ น ที ได้รับ การยกเว้น
ไม่ตอ้ งรวมบริ ษทั ย่อยเข้ามาในการจัดทํางบการเงิ นรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิ จการเพียงงบเดี ยวได้
และได้กาํ หนดให้ว ดั มู ลค่าเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ าวด้วยมู ลค่ายุติ ธ รรมและรับ รู ้ การเปลี ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกําไรหรื อขาดทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกําหนดเพิ มเติมเกียวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ทีมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการจําหน่าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึ ง 1) ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ทีการวัดมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่ นลําดับชันที 2 และ 3 จะต้องมีการเปิ ดเผย เทคนิ คทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสําคัญทีใช้
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สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี
การปรับปรุ ง ซึ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นํามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึน เกี ยวกับการ
ปรับราคาตามบัญชี ก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม และค่าตัดจําหน่ายสะสมในกรณี ทีกิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ได้กาํ หนดให้ชัดเจนขึนว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุนนันเข้าเงือนไขการรวมธุรกิจหรื อไม่
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 41 เรื อง เกษตรกรรม ได้มี การกําหนดให้สิ นทรัพ ย์ชีว ภาพ รวมถึ งผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ณ จุดเก็บเกียวจากสิ นทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
สภาวิชาชี พได้มี การออกแนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี สํ าหรับ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที 41 เรื อง เกษตรกรรม
โดยยกเว้นพืชเพื อการให้ผลิ ตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41 แนวปฏิ บ ัตินี กําหนดให้
พื ช เพื อการให้ ผ ลิ ต ผล จะต้อ งวัด มู ลค่ าด้ ว ย ราคาทุ น หั กค่ าเสื อมราคาสะสมหั กค่ าเพื อการด้ อ ยค่ า (ถ้ามี )
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 เรื อง ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 2 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ได้กาํ หนด
คํานิ ยามให้ชดั เจนขึน สําหรับ “เงือนไขการได้รับสิ ทธิ ” และกําหนดคํานิ ยามแยกกันระหว่าง “เงือนไขผลงาน”
และ “เงือนไขการบริ การ”
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 3 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื อง การรวมธุ รกิ จ ได้กําหนดให้ชัด เจนขึน
ในเรื อง ก) ภาระผู กพัน ที กิ จ การต้อ งจ่ ายชํ าระสิ งตอบแทนที อาจจะเกิ ด ขึนที เข้าคํานิ ย ามของเครื องมื อ
ทางการเงิน ว่าเป็ นหนี สิ นทางการเงินหรื อส่ วนของเจ้าของตามคํานิ ยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 เรื อง
การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน (เมือมีการประกาศใช้) หรื อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
อื นที เกี ยวข้อง และได้กาํ หนดให้วดั มูลค่าสิ งตอบแทนที อาจจะเกิ ด ขึนที ไม่ไ ด้ถูกจัด ประเภทเป็ นส่ วนของ
เจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรื อขาดทุนทุกสิ นรอบระยะเวลา
การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 ไม่ได้ถือปฏิบตั ิ กบั การบัญชี สําหรับการจัดตัง
การร่ วมค้าทีอยูภ่ ายใต้มาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
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สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี
การปรับปรุ ง ซึ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นํามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 8 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน ได้กาํ หนดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี ยวกับ ดุ ลยพิ นิ จ ของผู ้บ ริ ห ารในการรวมส่ ว นงานเข้าด้ ว ยกัน และกําหนดให้ นํ าเสนอ
การกระทบยอดสิ นทรัพย์ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิจการเมื อกิจการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
ให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง งบการเงินรวม การปรับปรุ งนี ได้ให้คาํ นิ ยาม
ของกิ จการที ดําเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนและได้กาํ หนดข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ งการปรับปรุ ง
ดังกล่าวส่ งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิ จการที มี ธุรกิ จที คล้ายคลึ งกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนําบริ ษทั ย่อย
เกื อ บทังหมดมารวมในการจัดทํางบการเงิ น รวม แต่จะวัดมูลค่าเงิ นลงทุน ในบริ ษ ัทย่อ ยเหล่านันด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558) ได้กาํ หนดให้กิจการที ดําเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุ น
เปิ ดเผยข้อมูลทีกําหนดไว้สําหรับกิจการทีดําเนิ นธุรกิ จด้านการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 13 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื อง มูลค่ายุติธรรม ได้กาํ หนดให้ชัดเจนขึน
เกี ยวกับข้อยกเว้นในเรื องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ปฏิ บ ัติใช้กบั ทุกสั ญญาที อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 39 เรื อง การรับรู ้และการวัดมูลค่าเครื องมื อทางการเงิน (เมื อมี การประกาศใช้) หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน (เมื อมีการประกาศใช้) ซึ งรวมถึ งสัญญา
ทีไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 21 เรื อง เงิน ที นําส่ งรัฐ การตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับนี กล่าวถึ งการบัญชี สําหรับหนี สิ นการจ่ายเงิ นที นําส่ งรัฐ หากหนี สิ นนันอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558) เรื องประมาณการหนี สิ น หนี สิ นที อาจเกิ ดขึน และสิ น ทรัพ ย์
ทีอาจเกิ ดขึน การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี ยังได้กล่าวเกี ยวกับการบัญชี สําหรับหนี สิ น
การจ่ายเงินทีนําส่ งรัฐทีจังหวะเวลาและจํานวนเงินมีความแน่นอน
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี
การปรับปรุ ง ซึ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นํามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เปลี ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่ อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื อง การนําเสนองบการเงิน
เรื อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื อง งบกระแสเงินสด
เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และข้อผิดพลาด
เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง ภาษีเงินได้
เรื อง สัญญาเช่า
เรื อง รายได้
เรื อง การบัญชี สําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
เรื อง ต้นทุนการกูย้ ืม
เรื อง การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือออกจากงาน
เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิ จทีเงินเฟ้ อ
รุ นแรง
เรื อง กําไรต่อหุน้
เรื อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื อง ประมาณการหนี สิ น หนี สิ นทีอาจเกิดขึน และ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย และ
การดําเนิ นงานทียกเลิก
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี
การปรับปรุ ง ซึ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นํามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เปลี ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื อง การร่ วมการงาน
เรื อง ความช่วยเหลื อจากรัฐบาล – กรณี ทีไม่มีความเกียวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนิ นงาน
เรื อง สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื อง ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื อง การประเมินเนื อหาสัญญาเช่ าทีทําขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
เรื อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื อง การเปลียนแปลงในหนี สิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะ และหนี สิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่
เรื อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี
การปรับปรุ ง ซึ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ งเกียวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นํามาใช้ก่อน
วันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เปลี ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
เรื อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขันตําและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 เรื อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดิ นในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง
ผิวดิ น
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บัญชี กลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
(1)

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งกิ จการ(ซึ งรวมถึ งกิ จการเฉพาะกิ จ) ที กลุ่มบริ ษ ัทควบคุม กลุ่มบริ ษ ัทควบคุมกิ จการเมื อกลุ่มบริ ษ ัท
มี การเปิ ดรับ หรื อมี สิ ทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี ยวข้องกับ ผูไ้ ด้รับการลงทุน และมี ความสามารถทําให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อย
ไว้ในงบการเงิ น รวมตังแต่วนั ที กลุ่ม บริ ษทั มี อาํ นาจในการควบคุ มบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษ ัทจะไม่นํางบการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันทีกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่ มบริ ษ ัท บัน ทึ กบัญ ชี การรวมธุ รกิ จ โดยถื อ ปฏิ บ ัติต ามวิธี ซือ สิ งตอบแทนที โอนให้สํ าหรับ การซื อบริ ษ ัท ย่อ ย
ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีผูซ้ ื อโอนให้และหนี สิ นทีก่อขึนเพือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิ มของผูถ้ ูกซื อ
และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี สิ นที คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที เกี ยวข้องกับการซื อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื อเกิ ดขึน และวัดมูลค่าเริ มแรกของสิ นทรัพ ย์
ทีได้มาที ระบุได้และหนี สิ นและหนี สิ นที อาจจะเกิ ดขึนในการรวมธุ รกิ จด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที ซื อ ในการรวม
ธุรกิ จแต่ละครัง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่า
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีระบุได้ของผูถ้ ูกซื อตามสัดส่ วนของหุน้ ทีถื อ
ในการรวมธุรกิ จที ดําเนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื อ ผูซ้ ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีผูซ้ ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื อก่อนหน้า
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที ซื อและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที เกิ ดขึนจากการวัดมูลค่ าใหม่นัน
ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ งตอบแทนที คาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่ ม บริ ษ ัท รับ รู ้ ด้วยมูลค่ายุติ ธ รรม ณ วัน ที ซื อ การเปลี ยนแปลงในมู ลค่า
ยุติธรรมของสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายที รับรู ้ภายหลังวันทีซื อซึ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นให้รับรู ้
ผลกําไรขาดทุน ที เกิ ดขึนในกําไรหรื อขาดทุ น หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น สิ งตอบแทนที คาดว่าจะต้องจ่าย
ซึ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
กรณี ทีมูลค่าสิ งตอบแทนที โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื อ
ธุรกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของผูถ้ ูกซื อที ผูซ้ ื อถื ออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจ มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ณ วัน ที ซื อของสิ น ทรั พ ย์ที ได้ม าที ระบุ ไ ด้และหนี สิ น ที รั บ มา ผูซ้ ื อต้อ งรั บ รู ้ค่าความนิ ยม หากมู ลค่าของมู ลค่า
สิ งตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื อธุรกิจของส่ วน
ได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื อที ผูซ้ ื อถื ออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์
สุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยเนื องจากมีการต่อรองราคาซื อ จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
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บัญชี กลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม (ต่อ)
(1) บริษัทย่ อย (ต่อ)
กิ จการจะตัดรายการบัญ ชี ระหว่างกิ จการ ยอดคงเหลื อ และรายการกําไรหรื อขาดทุ นที ยังไม่ ได้เกิ ดขึนจริ งระหว่ าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลียนเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อยจะบัน ทึ กบัญ ชี ด้วยราคาทุ น หักค่าเผื อการด้อยค่า ต้น ทุ น จะมี
การปรั บ เพื อสะท้อ นการเปลี ยนแปลงสิ งตอบแทนที เกิ ด ขึนจากสิ งตอบแทนที คาดว่าจะได้รับ ต้น ทุ น นันจะรวม
ส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
(2) รายการและส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มีอํานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิ บตั ิ ต่อรายการกับส่ วนได้เสี ย ที ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่ นเดี ยวกันกับส่ วนที เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้น กลุ่มบริ ษ ัท
สําหรับการซื อส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนทีจ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของหุ ้นที ซื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(3) การจําหน่ ายบริษัทย่ อย
เมือกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุม ส่ วนได้เสี ยในหุน้ ทีเหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี ยนแปลง
ในมู ลค่าจะรับ รู ้ในกําไรหรื อ ขาดทุน มูลค่ายุติธ รรมนันจะถื อ เป็ นมู ลค่าตามบัญ ชี เริ มแรกของมูลค่าของเงิ น ลงทุ น
ทีเหลื อของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิ น สําหรับทุกจํานวนที เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื นในส่ วนที เกี ยวข้องกับ กิ จการนันจะถูกจัดประเภทใหม่เสมื อนว่ากลุ่มกิ จการมี การจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น
ทีเกียวข้องนันโดยตรง
(4) บริษัทร่ วม
บริ ษ ัท ร่ ว มเป็ นกิ จ การที กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสํ าคัญ แต่ ไ ม่ ถึ ง กับ ควบคุ ม ซึ งโดยทั วไปก็ คือ การที
กลุ่ ม บริ ษ ัท ถื อ หุ ้ น ที มี สิ ทธิ อ อกเสี ย งอยู่ระหว่างร้ อ ยละ 20 ถึ งร้ อ ยละ 50 ของสิ ทธิ อ อกเสี ย งทังหมด เงิ น ลงทุ น
ในบริ ษ ัท ร่ ว มรั บ รู ้ โดยใช้วิ ธี ส่ ว นได้เสี ยในการแสดงในงบการเงิ น รวม ภายใต้วิ ธี ส่ ว นได้เสี ย กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้
เงินลงทุนเมือเริ มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนนี จะเพิ มขึนหรื อลดลงในภายหลังวันที ได้มาด้วยส่ วน
แบ่งกําไรหรื อขาดทุนของผูไ้ ด้รับการลงทุนตามสัดส่ วนที ผูล้ งทุนมี ส่ วนได้เสี ยอยู่ เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของกลุ่ม
บริ ษทั รวมถึงค่าความนิ ยมทีระบุได้ ณ วันทีซื อเงินลงทุน
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บัญชี กลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม (ต่อ)
(4) บริษัทร่ วม (ต่อ)
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมนันลดลงแต่ยงั คงมี อิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ
ทีเคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนเข้ากําไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของทีลดลง
ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมที เกิ ดขึนภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
และความเคลื อนไหวในบัญชี กําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื น จากการตี มูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็ น
ส่ วนหนึ งของบัญชี กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น ผลสะสมของการเปลี ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุ งกับราคา
ตามบัญชี ของเงินลงทุน เมื อส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีมูลค่าเท่ากับหรื อเกิ นกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมนัน กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพัน
ในหนี ของบริ ษทั ร่ วมหรื อรับว่าจะจ่ายหนี แทนบริ ษทั ร่ วม
กลุ่ม บริ ษทั มี การพิ จารณาทุกสิ นรอบระยะเวลาบัญ ชี ว่ามี ขอ้ บ่งชี ที แสดงว่าเงิ นลงทุนในบริ ษ ัทร่ วมเกิ ดการด้อยค่า
หรื อไม่ หากมี ขอ้ บ่งชี เกิดขึนกลุ่มบริ ษทั จะคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรี ยบเที ยบมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ
คืนกับมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุน และรับรู ้ผลต่ างไปที ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ของเงิ นลงทุนในบริ ษ ัทร่ วมใน
งบกําไรขาดทุน
รายการกําไรที ยังไม่ ไ ด้เกิ ด ขึนจริ ง ระหว่างกลุ่ ม บริ ษ ัท กับ บริ ษ ัท ร่ ว มจะตัด บัญ ชี เท่ าที กลุ่ม บริ ษ ัท มี ส่ ว นได้เสี ย
ในบริ ษทั ร่ วมนัน รายการขาดทุนทียังไม่ได้เกิ ดขึนจริ งก็จะตัดบัญชี ในทํานองเดี ยวกัน เว้นแต่รายการนันมี หลักฐาน
ว่าสิ นทรัพย์ทีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ร่ วมจะเปลี ยนนโยบายการบัญชี เท่าที จําเป็ นเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั กําไรและ
ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่ วนในบริ ษทั ร่ วมจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จะบันทึ กบัญชี ดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับ เพื อสะท้อนการเปลี ยนแปลงสิ งตอบแทนที เกิ ด ขึนจากสิ งตอบแทนที คาดว่าต้อ งจ่าย ต้น ทุน จะรวมต้น ทุ น
ทางตรงทีเกียวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้ นําเสนองบการเงิน
รายการที รวมในงบการเงิ นของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ
หลักที บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงิ นบาท ซึ งเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ใน
การดําเนิ นงานและสกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันที เกิ ด
รายการหรื อ วัน ที ตี ราคาหากรายการนั นถู กวัด มู ลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุ น ที เกิ ด จากการรั บ หรื อ
จ่ายชํ าระที เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ และที เกิ ด จากการแปลงค่าสิ น ทรัพ ย์และหนี สิ น ที เป็ นตัว เงิ น ซึ งเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื อมี การรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น องค์ประกอบของ
อัต ราแลกเปลี ยนทังหมดของกําไรหรื อขาดทุ น นั นจะรั บ รู ้ ไ ว้ในกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื นด้ วย ในทางตรงข้าม
การรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี ยนทังหมด
ของกําไรหรื อขาดทุนนันจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะบริ ษทั เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดรวมถึ งเงิน สดในมื อ และ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื อทวงถาม เงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสู งซึ งมีอายุไม่เกินสามเดื อนนับจากวันที ได้มา
และเงิ น เบิ กเกิ น บัญ ชี เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี จะแสดงไว้ในส่ วนของหนี สิ นหมุ น เวี ยนในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั (ถ้ามี)

2.6

ลูกหนีการค้ า
ลูกหนี การค้ารับรู ้เริ มแรกด้วยมู ลค่าตามใบแจ้งหนี และจะวัดมู ลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงิ นที เหลื ออยู่หักด้วยค่าเผื อหนี สงสั ย
จะสู ญซึ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลู กหนี การค้าเปรี ย บเที ยบกับ มูลค่าที คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี การค้า หนี สู ญ ที เกิ ดขึนจะรับ รู ้ไว้ใ นงบกําไรขาดทุ น
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ น ค้าคงเหลื อ แสดงด้วยราคาทุ น หรื อมู ลค่าสุ ท ธิ ที จะได้รับ แล้ว แต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุ น ของสิ น ค้าประเภทแก๊ ส
ปิ โตรเลียมและสิ นค้าสําเร็ จรู ปอื นคํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซื อประกอบด้วยราคาซื อ และค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องโดยตรงกับการซื อสิ นค้านัน เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงิ นคืนตามเงือนไข (ถ้ามี )
ต้นทุน ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ ้ย
ในการผลิตซึ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ นงานตามปกติแต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับประมาณจากราคา
ปกติทีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที จําเป็ นเพือให้สินค้านันสําเร็ จรู ปรวมถึ งค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั
บันทึกบัญชี คา่ เผือการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื อมคุณภาพตามความจําเป็ น

2.8

สั ญญาก่ อสร้ าง
สัญญาก่อสร้างคือสัญญาที เจรจาเฉพาะเจาะจงเพือก่อสร้างสิ นทรัพย์รายการเดี ยวหรื อหลายรายการซึ งสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
หรื อต้องพึงพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที หรื อเชื อมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขนสุ
ั ดท้าย
เมื อผลการดําเนิ นงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื อถื อ รายได้ตามสัญญาก่อสร้างจะรับรู ้ได้
ไม่เกินกว่าต้นทุนตามสัญญาซึ งค่อนข้างแน่วา่ จะได้รับคืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดเมือเกิดขึน
เมื อผลการดําเนิ น งานตามสัญ ญาก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื อถื อ และมี ความเป็ นไปได้ทีสัญ ญาก่อสร้าง
จะมี กาํ ไร ให้รับรู ้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เมือมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ ทีต้นทุนการก่อสร้างทังหมด
เกินกว่ารายได้คา่ ก่อสร้างทังหมด กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนที คาดว่าจะเกิดขึนเป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ในการกําหนดขันความสํ าเร็ จ ของงานก่ อสร้ าง จะไม่พิ จ ารณาต้น ทุ น การก่ อ สร้างที เกิ ด ขึนในระหว่างปี ที เกี ยวข้องกับ
กิจกรรมในอนาคต ซึ งแสดงอยูใ่ นรู ปสิ นค้าคงเหลือ จํานวนเงิ นที จ่ายเป็ นเงินล่วงหน้า หรื อสิ นทรัพย์อืน ขึ นอยู่กบั ลักษณะ
ของต้นทุน
กลุ่ ม บริ ษ ัท แสดงจํานวนเงิ น ทังสิ นที กิ จการมี สิ ทธิ เรี ย กร้ อ งจากผูว้ ่าจ้างสํ าหรั บ งานก่ อ สร้ างทุ กสั ญ ญาเป็ นสิ น ทรั พ ย์
ของกิ จการสํ าหรับต้นทุ นที เกิ ดขึนและกําไรที รับ รู ้ (หักด้วยรายการขาดทุ นที รับรู ้แล้ว ) สู งกว่าจํานวนเงิ นงวดที เรี ย กเก็ บ
ซึ งจํานวนเงิ นทีเรี ยกเก็บที ลูกค้ายังไม่ได้ชําระและจํานวนเงิ นประกันผลงานจะรวมอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื น
กลุ่มบริ ษทั จะแสดงจํานวนเงิ นทังสิ นที ผูว้ ่าจ้างมี สิทธิ เรี ยกร้องจากกิ จ การสําหรับงานก่ อสร้างทุ กสัญ ญาเป็ นหนี สิ นของ
กิจการสําหรับจํานวนเงินทีเรี ยกเก็บมากกว่าต้นทุนทีเกิดขึนและกําไรที รับรู ้(หักด้วยรายการขาดทุนที รับรู ้แล้ว)
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2.9

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ า หรื อจากการเพิ มขึนของมูลค่าของสิ น ทรัพ ย์
หรื อทังสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน รวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพือเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในอนาคต
การรับรู ้รายการเมื อเริ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุน
การกูย้ ืม ต้นทุนการกูย้ ืมที เกิดขึนเพื อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิ ตอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนนัน
จะรวมเป็ นส่ ว นหนึ งของต้น ทุ น ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื อการลงทุ น ต้น ทุ น การกู้ยื ม จะถู กรวมในขณะที การซื อหรื อ
การก่ อ สร้างและจะหยุด พักทัน ที เมื อสิ น ทรั พ ย์นันก่ อ สร้างเสร็ จ อย่างมี นัยสํ าคัญ หรื อระหว่างที การดําเนิ น การพัฒ นา
สิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรู ้เมื อเริ มแรก กลุ่มบริ ษทั เลือกที จะแสดงมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนโดยจะบันทึ กด้วยวิธีราคาทุน
หักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผื อผลขาดทุน จากการด้อยค่า (ถ้ามี ) และเปิ ดเผยราคามูลค่ายุติธ รรมเพิ มเติ ม ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ค่าเสื อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพือที ปั นส่ วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ดงั นี
อาคาร

20 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชี ของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกลุ่มบริ ษ ัท
จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ายนัน และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื อถื อ ค่าซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษาทังหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน เมือมีการเปลียนแทนชิ นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน จะตัดมูลค่า
ตามบัญชี ของส่ วนทีถูกเปลียนแทนออก
รายการกําไรและขาดทุน จากการจําหน่ ายอสั งหาริ ม ทรัพ ย์เพื อการลงทุน คํานวณโดยเปรี ยบเที ยบจากสิ งตอบแทนสุ ท ธิ
ทีได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และจะรับรู ้บญ
ั ชี กาํ ไรหรื อขาดทุนอืนสุทธิ ในงบกําไรขาดทุน
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2.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือการลดมูลค่า (ถ้ามี ) ต้นทุน เริ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการซื อสิ นทรัพย์นนและต้
ั
นทุนการกูย้ ืม
ต้นทุ นที เกิ ดขึนภายหลังจะรวมอยู่ในมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอี กสิ นทรัพย์หนึ งตามความเหมาะสม
เมื อต้นทุนนันเกิ ดขึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุน ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่ าเชื อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ นส่ วนที ถูกเปลี ยนแทนออก สําหรับค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอื น บริ ษทั
จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ทีดิ นไม่มีการคิดค่าเสื อมราคา ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพ ย์อืนคํานวณด้วยวิธีเส้นตรงเพือลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ทีได้ประมาณการของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
เครื องมือเครื องใช้และอุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะทัวไป
ยานพาหนะขนส่ ง

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

ทุกสิ นรอบระยะเวลารายงานบริษทั ได้มี การทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลื อและอายุการให้ป ระโยชน์ของสิ นทรัพ ย์
ให้เหมาะสม
ในกรณี ทีมูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทันที
(หมายเหตุขอ้ 2.12)
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิ ดจากการจําหน่ ายที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเที ยบจากสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชี ผลกําไรหรื อขาดทุนอืนสุ ทธิ ในกําไรหรื อขาดทุน
2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที ซื อมามี ลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นันสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี
ต้นทุนทีใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน
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2.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพ ย์ทีมี อายุการให้ประโยชน์ไ ม่ท ราบแน่ ชัด (เช่ น ค่าความนิ ยม) ซึ งไม่ มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจําทุกปี สิ นทรัพย์อืนที มี การตัดจําหน่ ายจะมี การทบทวนการด้อยค่า เมื อมี เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ บ่งชี ว่าราคา
ตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมือราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ งหมายถึ งจํานวนที สู งกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้ สิ น ทรัพ ย์จะถูกจัด เป็ นหน่ ว ยที เล็กที สุ ด ที สามารถแยกออกมาได้ เพื อวัตถุ ป ระสงค์ของการประเมิ น การด้อยค่า
สิ น ทรัพ ย์ที ไม่ ใช่ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ นนอกเหนื อ จากค่าความนิ ยมซึ งรั บรู ้ รายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่าไปแล้ว จะถู ก
ประเมินความเป็ นไปได้ทีจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
2.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว
กรณีทีกลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สั ญ ญาระยะยาวเพื อเช่ าสิ นทรั พ ย์ซึ งผู ้ให้ เช่ าเป็ นผู ้รับ ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ ว นใหญ่
สัญญาเช่ านันถือเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน เงิ นที ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ งตอบแทนจูงใจที ได้รับจาก
ผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่ านัน
สั ญ ญาเช่ าที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ซึ งผูเ้ ช่ าเป็ นผู ้รับ ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อ บทังหมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ งจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่ า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
จํานวนเงินที ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี สิ นและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่อหนี สิ นคงค้างอยู่
โดยพิ จ ารณาแยกแต่ ละสั ญ ญา ภาระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ าหั ก ค่ าใช้ จ่ ายทางการเงิ น จะบัน ทึ กเป็ นหนี สิ นระยะยาว
ส่ วนดอกเบี ยจ่ายจะบัน ทึ กในกําไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสั ญญาเช่ าเพื อทําให้อตั ราดอกเบี ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที
สําหรับยอดคงเหลื อของหนี สิ นที เหลื ออยู่ สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่ า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
กรณีทีกลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ทีให้เช่าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนตามราคาทุน
และตัดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดี ยวกันกับรายการที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบริ ษทั ซึ งมี ลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่ า (สุ ทธิ จากสิ งตอบแทนจูงใจทีได้จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่ า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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2.14 เงินกู้ยืม
เงิ น กูย้ ื มรับ รู ้เริ มแรกด้วยมู ลค่ายุติธ รรมของสิ งตอบแทนที ได้รับ หักด้วยต้น ทุน การจัดทํารายการที เกิ ดขึนในเวลาต่ อมา
เงิ น กู้ยืม วัด มู ลค่าในเวลาต่อ มาด้ว ยวิธี ราคาทุ น ตัด จําหน่ ายตามวิธี อ ัต ราดอกเบี ยที แท้จ ริ ง ผลต่ างระหว่างสิ งตอบแทน
(หักด้วยต้นทุ นการจัดทํารายการที เกิ ดขึน) เมื อเที ยบกับ มูลค่าที จ่ายคื นเพือชําระหนี นันจะรับ รู ้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
ตลอดช่วงเวลาการกูย้ ืม
เงินกูย้ ืมจัดประเภทเป็ นหนี สิ นหมุนเวียนเมือกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงือนไขให้เลื อนชําระหนี ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดื อน นับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
ก) ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้น ทุนการกูย้ ืมที เกี ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิ ตสิ นทรัพย์ทีเข้าเงื อนไขต้องนํามารวมเป็ น
ส่ วนหนึ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์นนั โดยสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขคือสิ นทรัพย์ทีจําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการ
เตรี ยมสิ น ทรั พย์นันให้อ ยู่ใ นสภาพพร้ อมที จะใช้ไ ด้ต ามประสงค์ห รื อพร้อ มที จะขาย การรวมต้น ทุ น การกูย้ ืม เป็ น
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ นสุ ดลงเมือการดําเนิ นการส่ วนใหญ่ ทีจําเป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไขให้อยูใ่ น
สภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมทีจะขายได้เสร็ จสิ นลง
รายได้จากการลงทุนที เกิดจากการนําเงิ นกูย้ ืมทีกูม้ าโดยเฉพาะ ที ยังไม่ได้นาํ ไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไข
ไปลงทุนเป็ นการชัวคราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ ืมทีสามารถตังขึนเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ ืมอืนๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดขึน
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2.15 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุ น ยกเว้นส่ ว นภาษี เงิ น ได้ทีเกี ยวข้องกับรายการที รับรู ้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ อื น หรื อรายการที รับ รู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี นี ภาษี เงิ นได้ต ้องรับ รู ้ในกําไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จอื น หรื อโดยตรงไปยังส่ ว นของ
ผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษี เงิ น ได้ของงวดปั จจุบ ันคํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี อากรที มี ผลบังคับใช้อยู่ หรื อที คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมี ผลบังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาที รายงานในประเทศที บริ ษ ัทย่อย ของกลุ่ม บริ ษทั ได้ดําเนิ นงานและเกิ ดรายได้
ทางภาษี ผูบ้ ริ ห ารจะประเมิ น สถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวด ๆ โดยคํานึ งถึ งสถานการณ์ ที สามารถ
นํากฎหมายภาษี อ ากรไปปฏิ บ ัติ ซึ งขึนอยู่กับ การตี ความ และจะตังประมาณการค่าใช้จ่ ายภาษี อากร หากคาดว่าจะต้อ ง
จ่ายชําระเจ้าหน้าทีภาษีอากร
ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ตามวิธีหนี สิ น เมื อเกิ ดผลต่างชั วคราวระหว่างฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนีสิ น และราคา
ตามบัญชี ทีแสดงอยู่ในงบการเงิ น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทีเกิ ดจากการรับรู ้เริ มแรก
ของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี สิ นที เกิ ดจากรายการที ไม่ใช่ การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที เกิ ดรายการ รายการนันไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทังทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษี อากร) ที มี ผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที คาดได้คอ่ นข้างแน่ วา่ จะมี ผลบังคับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาที รายงาน และคาดว่า
อัต ราภาษี ดังกล่ าวจะนําไปใช้เมื อสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี ที เกี ยวข้อ งได้รับ ประโยชน์ หรื อหนี สิ นภาษี เงิ น ได้
รอตัดบัญชี ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้ห ากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่ม บริ ษ ัทจะมี กาํ ไรทางภาษี เพียงพอที จะนํา
จํานวนผลต่างชั วคราวนันมาใช้ป ระโยชน์ กลุ่ มบริ ษทั ได้ตงภาษี
ั
เงิ นได้รอตัดบัญ ชี โดยพิ จารณาจากผลต่ างชั วคราวของ
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที ต้องเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชั วคราวและการกลับรายการผลต่างชั วคราวมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึนได้
ภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี และหนี สิ นภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื อกิ จการมีสิทธิ ต ามกฎหมาย
ทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และทังสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้
รอตัดบัญชี และหนี สิ นภาษี เงินได้รอตัดบัญชี เกียวข้องกับภาษีเงิ นได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกัน
โดยการเรี ยกเก็บ เป็ นหน่ วยภาษี เดี ย วกัน หรื อหน่ ว ยภาษี ต่างกันซึ งตังใจจะจ่ายหนี สิ นและสิ น ทรัพ ย์ภาษี เงิ น ได้ของงวด
ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
กลุ่ มบริ ษ ัทได้กาํ หนดโครงการผลประโยชน์ เมื อเกษี ย ณอายุในหลายรู ป แบบ กลุ่ ม บริ ษ ัทมี ท ังโครงการสมทบเงิ น และ
โครงการผลประโยชน์
สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินทีคงที บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันจากการอนุ มานที จะต้องจ่ายเงิ นเพิ ม ถึ งแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที จะจ่ายให้พนักงานทังหมดสําหรับ
การให้บริ การจากพนักงานทังในอดี ตและปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลียงชี พ ซึ งบริ หารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญ ญัติกองทุนสํารองเลี ยงชี พ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทีจะจ่ายเงินเพิ มอีกเมือได้จ่ายเงิ นสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมือถึงกําหนดชําระ
สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมือครบกําหนดจ่าย
สํ าหรั บ โครงการผลประโยชน์ คื อ โครงการบําเหน็ จ บํานาญที ไม่ ใ ช่ โครงการสมทบเงิ น ซึ งจะกําหนดจํา นวนเงิ น
ผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้รับเมือเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึนอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที ให้บริ การ และ
ค่าตอบแทน
หนี สิ นสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที สิ นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที ประมาณการไว้ ซึ งมูลค่าปั จจุบ ันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิด ลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ [อัตราผลตอบแทนในตลาดของหุ ้นกูภ้ าคเอกชนทีได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นระดับดี /
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล] ซึ งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับสกุลเงินที จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนด
ของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต้องชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กําไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยที เกิ ดขึนจากการปรับ ปรุ งจากประสบการณ์ หรื อ
การเปลียนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุน้ ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในงวดทีเกิดขึน
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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2.17 ประมาณการหนีสิ น
ประมาณการหนี สิ น จะรั บ รู ้ ก็ต่ อ เมื อ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภาระผูกพัน ในปั จ จุ บ ัน ตามกฎหมายหรื อ ตามข้อ ตกลงที จัด ทําไว้
อันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดี ตซึ งการชําระภาระผูกพันนันมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั
ต้องสู ญ เสี ยทรัพ ยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที ต้องจ่ายได้อ ย่างน่ าเชื อถื อ ประมาณการหนี สิ นจะไม่ รับ รู ้
สําหรับขาดทุนจากการดําเนิ นงานในอนาคต
ในกรณี ทีมีภาระผูกพันทีคล้ายคลึ งกันหลายรายการ กลุ่มบริ ษทั กําหนดความน่ าจะเป็ นที กิ จการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพือจ่าย
ชําระภาระผูกพัน เหล่ านัน โดยพิ จารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพัน ทังประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ทีกิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการที จัดอยูใ่ นประเภทเดี ยวกันจะมี ระดับตํา
กลุ่ม บริ ษทั จะวัดมู ลค่าของจํานวนประมาณการหนี สิ น โดยใช้มู ลค่าปั จจุ บนั ของรายจ่ ายที คาดว่าจะต้องนํามาจ่ ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษี ซึงสะท้อนถึงการประเมิ น สถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี ยงเฉพาะของหนี สิ นที กําลังพิจารณาอยู่ การเพิ มขึนของประมาณการหนี สิ นเนื องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้
เป็ นดอกเบียจ่าย
2.18 เงินมัดจําค่ าถังบรรจุแก๊ ส
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ภาระหนี สิ นซึ งเกิ ดจากเงิ นมัดจําค่าถังบรรจุแก๊ส ที เรี ยกเก็บจากลูกค้า เมื อมี การขายแก๊สพร้อมถังบรรจุ
แก๊สให้แก่ลูกค้าเป็ นในอัตราถังละ 1,000 บาท ถึ ง 2,000 บาท ขึนอยูก่ บั ขนาดของถังบรรจุแก๊ส โดยกลุ่มบริ ษทั จะชําระคืน
หนี สิ นเงินมัดจําค่าถังบรรจุแก๊สแต่ละรายเมือลูกค้านําถังบรรจุแก๊สและใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที กลุ่มบริ ษทั ออกให้เพือเป็ น
หลักฐานเงินมัดจําค่าถังบรรจุแก๊สคืนให้แก่กลุ่มบริ ษทั เงิ นมัดจําค่าถังบรรจุแก๊สได้แสดงรวมอยูใ่ นหนี สิ นไม่หมุนเวียนอื น
ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.19 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ต้นทุน ที เพิ มขึนเกี ยวกับการออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในการซื อขายหุ ้น ที จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจํานวน
เงินสุ ทธิ จากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ื อหุน้ โดยนําไปหักจากสิ งตอบแทนทีได้รับจากการออกหุน้
ในกรณี ทีบริ ษทั ใดก็ตามภายในกลุ่มบริ ษทั ซื อหุ ้นทุนของบริ ษทั จะถื อเป็ นหุ ้นทุนซื อคืน สิ งตอบแทนที จ่ายออกไปรวมถึ ง
ต้นทุนเพิ มเติมที เกี ยวข้องโดยตรงที จ่ายออกไปภายนอกสุ ทธิ จากภาษี เงินได้แล้ว จะแสดงเป็ นรายการหักจากยอดรวมของ
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จนกว่าหุ ้นทุนซื อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิ กไปหรื อจําหน่ ายใหม่ สิ งตอบแทนใด ๆ ที ได้รับจากการ
ขายหรื อนําหุ ้นทุนซื อคืนออกจําหน่ายใหม่สุทธิ จากต้นทุนเพิ มเติมทีจ่ายออกไปภายนอกสุ ทธิ จากผลกระทบของภาษีเงิ นได้
ทีเกียวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.20 ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การเข้าซื อกิ จการทังหมดในบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน บริ ษทั ได้มีการบันทึ กบัญชี การได้มาซึ งสิ นทรัพ ย์ของ
บริ ษทั ย่อยโดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมื อนว่าเป็ นวิธีรวมส่ วนได้เสี ยโดยบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี สิ นของบริ ษทั ย่อย
ทีถูกนํามารวมด้วยมูลค่าตามบัญชี ของกิ จการที ถูกนํามารวม ณ วันที มี การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน ซึ งได้มีการ
รับรู ้ส่วนเกิ นทุนจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันจากการซื อบริ ษทั ย่อย ส่ วนเกิ นทุนจากการรวมธุ รกิ จภายใต้
การควบคุ ม เดี ย วกัน เกิ ด จากส่ ว นต่ างระหว่างต้น ทุ น ของการซื อบริ ษ ัท ย่อ ยกับ สิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ ที ได้ รับ จากบริ ษ ัท ย่อ ย
โดยต้นทุ นของการซื อ (ในกรณี การออกหุ ้น ของบริ ษ ัท) ได้มีการประเมิ น มูลค่ายุติธ รรมโดยนักวิชาการอิ สระ ณ วันที ซื อ
บริ ษทั ย่อย
2.21 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมู ลค่ายุติ ธรรมที จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ งเกิ ดขึนจากกิ จกรรมตามปกติ ของกลุ่ มบริ ษ ัท
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงิ น สุ ทธิ จากภาษี ขาย เงิ น คืน และส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่ม บริ ษทั สํ าหรั บ
งบการเงินรวม ซึ งรายได้หลักของกิจการมีดงั ต่อไปนี











รายได้จากการขายสิ น ค้า : รับรู ้เมื อผูซ้ ื อรับโอนความเสี ยงและผลตอบแทนที เป็ นสาระสําคัญ ของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าซึ งโดยปกติจะรับรู ้เมือมีการส่ งมอบหรื อขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าเสร็ จสิ นแล้ว
รายได้จากการให้บริ การขนส่ ง : รับรู ้เมือได้ให้บริ การขนส่ งแล้วเสร็ จ
รายได้จากการให้บริ การ : รับรู เ้ มือมีการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้จากการให้บริ การตามสัญญาติดตังระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม : รับรู ้ตามขันความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการรับ เหมาก่อ สร้างรับรู ้ ตามอัต ราส่ วนของงานก่ อสร้างที ทําเสร็ จ อัตราส่ วนของงานก่อสร้างที ทําเสร็ จ
คํานวณโดยการเปรี ยบเที ยบต้นทุนงานก่อสร้างที เกิ ดขึนแล้วจนถึ งวันสิ นงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทังหมดที คาดว่า
จะใช้ใ นการก่อสร้างตามสัญ ญา รายได้ที รับ รู ้แล้ว แต่ย งั ไม่ถึ งกําหนดเรี ย กชําระตามสั ญ ญาแสดงไว้เป็ น “รายได้ที
ยังไม่ได้เรี ยกชําระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้คา่ เช่า : รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบีย : รายได้ดอกเบียต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
รายได้เงินปั นผล : รับรู ้เมือสิ ทธิ ทีจะได้รับเงินปั นผลนันเกิดขึน

2.22 การจ่ ายเงินปันผล
เงิ นปั นผลจ่ายบันทึ กในงบการเงิ นรอบระยะเวลาบัญชี ซึงที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ที เกี ยวข้องได้อนุ ม ัติการจ่ายเงิ นปั นผล
ประจําปี และทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
2.23 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ผมู ้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุคคลที มี หน้าที ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
ของส่ วนงานดําเนิ นงาน ซึ งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการทีทําการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์
37

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
3

การจัดการความเสี ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่ มบริ ษทั ย่อมมี ความเสี ยงทางการเงิ น ที หลากหลายซึ งได้แก่ ความเสี ยงจากตลาด (รวมถึ งความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลี ยน ความเสี ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงในอัตราดอกเบีย ความเสี ยงด้านกระแสเงิ นสด
อันเกิ ดจากการเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบี ย และความเสี ยงด้านราคา) ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อ และความเสี ยงด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิ นและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบ
ทีทําให้เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยทีสุ ดเท่าที เป็ นไปได้ โดยจะมีการพิจารณาเป็ น
ครังคราวไปเมือผูบ้ ริ หารเล็งเห็นว่ามีการเปลียนแปลงในปั จจัยทีมีสาระสําคัญและกระทบต่อความเสี ยงดังกล่าว
การจัดการความเสี ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารเงิ นส่ วนกลาง (ส่ วนงานบริ หารเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ) เป็ นไปตามนโยบาย
ที อนุ ม ัติ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ส่ ว นงานบริ ห ารเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท จะชี ประเด็ น ประเมิ น และป้ องกัน ความเสี ยง
ทางการเงิ นด้วยการร่ วมมื อกันทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยปฏิ บตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการจัดการความเสี ยง
จะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื อจัด การความเสี ยงและนโยบายที เกี ยวข้อ งไว้เป็ นลายลักษณ์ อ ักษรรวมถึ งนโยบาย
สํ าหรั บ ความเสี ยงที เฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ ความเสี ยงอัต ราดอกเบี ย
ความเสี ยงการให้สินเชื อ การใช้ตราสารทังที เป็ นอนุ พนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่ อนุ พนั ธ์ทางการเงิ นและการลงทุนโดยใช้
สภาพคล่องส่ วนเกินในการจัดการความเสี ยง
3.1.1 ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
เนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีการซื อสิ นค้าคงเหลือจากคู่คา้ ในต่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่จดั ซื อเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
และยูโร ซึ งก่อให้เกิ ดความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน สําหรับรายการค้าดังกล่า ว ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยน
เกิ ดจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ซึ งก่อ ให้เกิ ด ผลกระทบแก่กลุ่มบริ ษ ัทในงวด
ปั จ จุ บ ัน และในปี ต่ อ ๆไป กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ ได้ ท ําสั ญ ญาป้ องกัน ความเสี ยงไว้เนื องจากผู ้บ ริ ห ารประเมิ น ว่าอัต รา
แลกเปลี ยนที เปลี ยนแปลงไปในช่ ว งเวลาและเงื อนไขทางการค้าที ค่อ นข้างสั น จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่อสิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ โดยการประเมินดังกล่าวจะกระทําเป็ นครังคราวไป
เมือมีการจัดซื อในมูลค่าทีเป็ นสาระสําคัญ
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การจัดการความเสี ยงทางการเงิน (ต่ อ)
3.1

ปัจจัยความเสี ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูเ้ งิ นระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ งเงินกูย้ ืมบางสัญญามีอตั ราดอกเบียแบบ
ลอยตัว ซึ งทําให้กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี ยงเกี ยวกับอัตราดอกเบี ยเกิ ดจากการที อัตราดอกเบี ยจะเปลี ยนแปลง ซึ งอาจ
ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการดําเนิ นงานแก่กลุ่ม บริ ษทั และบริ ษ ัทในงวดปั จจุบ ันและงวดต่อไป ผูบ้ ริ หารไม่ได้ใช้
เครื องมื อในการบริ หารความเสี ยงจากอัต ราดอกเบี ย เนื องจากคาดการณ์ ว่าอัต ราดอกเบี ยจะเปลี ยนแปลงไม่ม าก
ในสถานการณ์ปัจจุบนั
3.1.3 ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่ มีการกระจุกตัวอย่างมี นัยสําคัญของความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อเนื องจากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการจําหน่ าย
สิ น ค้าและให้บ ริ การให้ แก่ ลู กค้ารายย่อ ยโดยทั วไป ไม่ ไ ด้เฉพาะเจาะจงกับ ลู กค้าเฉพาะกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ ง อี กทัง
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายที เหมาะสมในเรื องการให้สินเชื อเพือทําให้เชื อมันได้ว่า ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที มี
ประวัติสินเชื อทีดี และอยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
3.1.4 ความเสี ยงด้ านสภาพคล่ อง
จํานวนเงิ นสดที มี อย่างเพียงพอย่อมแสดงถึ งการจัดการความเสี ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ
ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีกลุ่มบริ ษทั มี วงเงินสิ นเชื อในการกูย้ ืมทีได้มีการตกลงไว้แล้ว ส่ วนงาน
บริ หารเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ได้ตงเป้
ั าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินทุนโดยรักษาวงเงินสิ นเชื อที ตกลงไว้
ให้เพียงพอในการดําเนิ นกิจการและลงทุนในอนาคต

3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี แสดงการวิเคราะห์เครื องมือทางการเงินที แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี





ราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นอย่างเดี ยวกัน (ข้อมูลระดับที 1)
ข้อมูลอืนนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทังที สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนี สิ นนัน (ข้อมูลระดับที 2)
ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นซึ งไม่ได้มาจากข้อมูลที สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที 3)

ข้อมูลเกียวกับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนและเงิ นกูย้ ืมระยะยาว เปิ ดเผยรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 12 และข้อ 15 ตามลําดับ
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4

ประมาณการทางบัญชี ทีสํ าคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการทางบัญ ชี ข้อ สมมติ ฐานและการใช้ดุ ลยพินิ จ ได้มีการประเมิ น ทบทวนอย่างต่ อ เนื อง และอยู่บ นพื นฐานของ
ประสบการณ์ในอดี ตและปั จจัยอืน ๆ ซึ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชื อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน
4.1

ประมาณการทางบัญชี ทีสํ าคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มี การประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติ ฐานที เกียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญ ชี
อาจไม่ ตรงกับผลที เกิ ดขึนจริ ง ประมาณการทางบัญ ชี ที สํ าคัญและข้อสมมติ ฐานที มี ความเสี ยงอย่างเป็ นสาระสํ าคัญ ที อาจ
เป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี สิ นในรอบระยะเวลาบัญชี หน้า มีดงั นี
4.1.1 อาคารและอุปกรณ์
ผูบ้ ริ หารจะกําหนดอายุการใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ ตามการประมาณการโดยการใช้ดุ ลยพินิจเกี ยวกับ อายุ
การใช้ งานที เหลื อ และมู ลค่าคงเหลื อ ของสิ นทรั พ ย์ข ้างต้น การประมาณการและการใช้ ดุ ลยพิ นิ จจะคํานึ งจาก
ประสบการณ์ในอดี ตและการคาดการณ์ในอนาคตเกี ยวกับการดําเนิ นงาน การใช้ประโยชน์ และประสิ ทธิ ภาพของ
การใช้งาน
4.1.2 ค่ าเผือการลดมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ ค่ าเผือสิ นค้ าเคลือนไหวช้ าและค่ าเผือสิ นค้ าเสื อมสภาพ
กลุ่มบริ ษทั ต้องประมาณมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับของสิ นค้าสําเร็ จรู ปทุกชนิ ด โดยประมาณจากราคาถัวเฉลียของ
ข้อ มู ลการซื อขายในปั จจุ บ ัน และแนวโน้ ม ราคาขายในอนาคต การพิ จ ารณาค่าเผื อสิ น ค้าเคลื อนไหวช้าจะมี
การพิ จารณาจากอายุของสิ น ค้าคงเหลื อที ค้างอยู่ในคลังสิ นค้า และสํ าหรับ การพิ จารณาค่าเผือสิ น ค้าเสื อมสภาพ
จะมี การพิ จารณาจากสภาพที แท้จริ งของสิ น ค้านันๆ ว่าเสื อมสภาพหรื อไม่ โดยคํานึ งถึ งราคาที คาดว่าจะขายได้
ประกอบไปด้วย
4.1.3 การรับรู้รายได้
กลุ่มบริ ษ ัทใช้วิธีการรับ รู ้รายได้ตามขันความสําเร็ จ สําหรับ สัญ ญาบริ การออกแบบที มี ราคาคงที กลุ่มบริ ษทั ต้อ ง
ประมาณการการให้บริ การ ณ วันที คํานวณเทียบเป็ นสัดส่ วนของการบริ การทังหมดที ต้องทํา หากสัดส่ วนงานที ทําเสร็ จ
และงานทังหมดเปลียนไปร้อยละ 1 จากทีผูบ้ ริ หารประมาณการไว้ จะทําให้กาํ ไรทีรับรู ้ในปี เพิ มขึน 0.77 ล้านบาท
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ประมาณการทางบัญชี ทีสํ าคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชี ทีสํ าคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
4.1.4 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มู ลค่าปั จ จุบ ัน ของภาระผูกพัน บําเหน็ จ บํานาญขึนอยู่กับ หลายปั จจัย ที ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกียวกับอัตราคิดลด การเปลียนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหล่านี จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ
กลุ่มบริ ษทั ได้พิ จารณาอัตราคิดลดที เหมาะสมในแต่ละปี ซึ งได้แก่ อตั ราดอกเบี ยที ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงิ นสดที คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันบําเหน็ จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลด
ทีเหมาะสมกลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับสกุลเงิ น
ทีต้องจ่ายชําระผลกระโยชน์เมือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที ต้องจ่ายชําระภาระผูกพัน
บําเหน็จบํานาญทีเกียวข้อง
ข้อสมมติ ฐานหลักอื นๆสําหรับภาระผูกพันบําเหน็ จบํานาญอ้างอิ งกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ มเติ ม
เปิ ดเผยในหมายเหตุ 18

5

การจัดการความเสี ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นัน เพือการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องของ
กลุ่ ม บริ ษ ัท เพื อสร้ างผลตอบแทนต่ อ ผูถ้ ื อหุ ้น และเป็ นประโยชน์ ต่ อผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย อื น และเพื อดํารงไว้ซึ งโครงสร้ างของทุ น
ทีเหมาะสม เพือลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืน ทุนให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพือลดภาระหนี สิ น

6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุรกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
การจัดกลุ่มโดยทัวไปของผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจทีสําคัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี
จําหน่ายแก๊สปิ โตรเลียม
บริ การขนส่ ง
ขายและบริ การติดตัง
บริ การตรวจสอบความปลอดภัย
อืนๆ

ได้แก่ ธุรกิจจําหน่ายแก๊สเพือการอุปโภคในครัวเรื อน อุตสาหกรรม และขนส่ ง
ได้แก่ ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
ได้แก่ ธุรกิจบริ การติดตังระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม และรับเหมาก่อสร้าง
ได้แก่ ธุรกิจบริ การตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ได้แก่ ธุรกิจลงทุน
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ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จําหน่ ายแก๊ ส
ปิ โตรเลียม
บาท
รายได้จากส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน - ก ําไรขันต้น
ก ําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งก ําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ก ําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ขายและบริการติดตัง
บริการขนส่ ง
บาท

ขาย
บาท

บริการติดตัง
บาท

บริการตรวจสอบ
ความปลอดภัย
บาท

อืน ๆ
บาท

รวม
บาท

1,007,566,006

51,021,454
(30,030,423)
20,991,031

13,688,271
(2,243,150)
11,445,121

261,295,855
(2,168,231)
259,127,624

54,997,680
(1,250,470)
53,747,210

-

1,388,569,266
(35,692,274)
1,352,876,992

72,124,775

4,365,723

(14,736,725)

70,818,889

23,998,708

-

156,571,370
82,766,209
(3,147,894)
1,234,543
80,852,858
(15,471,044)
65,381,814

98,994,115

32,168,010

6,139,475

58,712,876

5,415,476

1,714,287

343,303,386

45,013,341

19,592,694

177,727,105

34,733,224

150,008,007

203,144,239
770,377,757

1,007,566,006
-

ก ําไรสุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทงสิ
ั นในงบการเงินรวม
หนีสิ นทังสิ นในงบการเงินรวม

355,195,377
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จําหน่ ายแก๊ส
ปิ โตรเลียม
บาท

บริการขนส่ ง
บาท

ขายและบริการติดตัง
ขาย
บริการติดตัง
บาท
บาท
22,549,933
(2,845,209)
19,704,724

44,991,897
(4,448,945)
40,542,952

41,854,324
(608,655)
41,245,669

-

1,250,249,660
(45,994,210)
1,204,255,450

บริการตรวจสอบ
ความปลอดภัย
บาท

อืน ๆ
บาท

รวม
บาท

รายได้จากส่ วนงานธุ รกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุ รกิจ
รวมรายได้

1,081,422,185
1,081,422,185

59,431,321
(38,091,401)
21,339,920

ผลการดําเนินงานกาํ ไรขันต้น
กาํ ไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

65,005,091

3,389,795

4,970,771

9,762,404

20,699,345

-

103,827,406
35,672,012
(1,534,994)
34,137,018
(6,958,924)
27,178,094

99,570,852

36,488,795

6,857,586

60,222,431

5,238,973

-

345,792,840

46,818,762

56,543,324

97,273,706

31,451,885

-

208,378,637
577,880,517

กาํ ไรสุ ทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทงสิ
ั นในงบการเงินรวม
หนีสิ นทังสิ นในงบการเงินรวม

203,517,453
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทเงินฝากระยะสัน
รวม

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

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

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

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

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน (หมายเหตุขอ้ 15)

40,455,019

31,470,181

36,455,019

26,300,000

เงินฝากธนาคารระยะสันมี อตั ราดอกเบี ยที แท้จริ งอยู่ทีร้อยละ 0.37 ถึ ง 1.58 (พ.ศ. 2557 : 0.47 ถึง 2.50) และเงินฝากดังกล่าว มี ระยะเวลา
ครบกําหนดโดยเฉลียอยูท่ ี 3 ถึง 12 เดื อน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกันเป็ นเงินฝากประเภทออมทรัพย์และฝากประจํา 3 เดื อน ถึง 12 เดื อน
สําหรับข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบัญชี ประกอบด้วยรายการดังนี
งบการเงินรวม

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุขอ้ 15)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

186,775,947
186,775,947

64,632,341
64,632,341

138,691,309
138,691,309
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
งบการเงินรวม

ลูกหนี การค้า
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี กิ จการที เกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 26)
ลูกหนี อืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบียค้างรับ
รายได้คา้ งรับ - ค่าบริ การตรวจสอบความปลอดภัย
รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ
ลูกหนี กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่าย
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

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

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

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

4,664,933
128,873,842

3,866,498
80,323,729

47,569,593

50,785,025

รายได้ที ยังไม่ ได้เรี ย กชําระเป็ นรายได้ที เกิ ด จากสั ญ ญาก่ อ สร้าง โดยปกติ รายได้ดังกล่ าวจะถูกเรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู กค้าหลัง จาก
การก่อสร้างแล้วเสร็ จ ซึ งงานก่อสร้างส่ วนใหญ่คาดหวังว่าจะแล้วเสร็ จในไตรมาสหน้า
ลูกหนี การค้า ณ วันที 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี ที ค้างชําระได้ดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

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

33,823,310

38,483,909

25,086,836

31,465,746

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

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

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

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

ลูกหนีการค้ า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- น้อยกว่า 3 เดื อน
- เกินกว่า 3 เดื อนแต่ไม่เกิน 6 เดื อน
- เกินกว่า 6 เดื อนแต่ไม่เกิน 12 เดื อน
- เกินกว่า 12 เดื อน
รวม
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี การค้า - สุ ทธิ
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน (ต่อ)
ผูบ้ ริ หารเชื อว่าค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญที ได้บนั ทึ กไว้เ พียงพอแล้วและจะไม่มีความเสี ยงด้านการให้สิน เชื อมากไปกว่าจํานวนหนี
สงสัยจะสู ญที ได้บนั ทึ กแล้ว โดยคํานึ งจากลักษณะของลูกหนี การค้าและจากประสบการณ์ การเรี ยกเก็บหนี ของกลุ่มบริ ษทั ลูกหนี
เกินกําหนดชําระบางส่ วนได้มีรับเช็คธนาคารลงวันทีล่วงหน้ามาเป็ นหลักประกันเรี ยบร้อยแล้ว และการเรี ยกเก็บเงิ นตามเช็คลงวันที
ล่วงหน้าดังกล่าวยังเป็ นไปตามปกติ

9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - แก๊สปิ โตรเลียม
- ถังแก๊สติดตังและชุดอุปกรณ์
งานระหว่างทํา - การติดตังระบบแก๊ส
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง
วัตถุดิบ
วัสดุสิ นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือสิ นค้าเคลือนไหวช้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

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

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

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

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

งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ณ วันที 1 มกราคม
ต้นทุนงานก่อสร้างทีเกิดขึนในระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างที รับรู ้ในระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม
ต้นทุนงานก่อสร้างทีเกิดขึน และกําไร
(หักรายการขาดทุน) ทีรับรู ้จนถึ งปั จจุบนั
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาก่อสร้าง

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

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

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

-

-

274,613,920
-

26,466,010
37,793,298

-

-
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
9

สิ นค้ าคงเหลือ (ต่อ)
ลูกหนี ตามสัญญาก่อสร้างได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 8
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ไม่มีเงินคําประกันผลงานคงค้าง อย่างไรก็ตามบริ ษทั มี หนังสื อคําประกันเพือประกันผลงาน
จํานวน 15.10 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2557 : 15.10 ล้านบาท) ตามหมายเหตุขอ้ 27
ต้นทุ นของสิ น ค้าคงเหลื อที รับ รู ้เป็ นค่าใช้จ่ ายและรวมอยู่ในต้นทุ นขายในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัท เป็ นจํานวน
1,076.45 ล้านบาท และ 884.99 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2557 : 828.99 ล้านบาท และ 791.86 ล้านบาท ตามลําดับ)
กลุ่มบริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือต่าง ๆ สําหรับสิ นค้าสําเร็ จรู ปเป็ นจํานวน 19.52 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปสําหรับอุปกรณ์
ติดตังแก๊ส (พ.ศ. 2557 : 1.75 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม
ภายใต้ขอ้ กําหนดของกระทรวงพลัง งานที เกี ยวข้อ งได้กําหนดให้กลุ่ มบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ต้องสํ ารองแก๊ ส ปิ โตรเลี ย มไว้ที อัต รา
ร้อยละ 1 ของปริ มาณการค้าในแต่ละงวด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั ได้สํารองแก๊สปิ โตรเลี ยมไว้จาํ นวน 8.56 ล้านบาท
ซึ งแสดงภายใต้สิ นค้าสํ าเร็ จ รู ป ประเภทแก๊ ส ปิ โตรเลี ย มในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท (พ.ศ. 2557 : จํานวน
7.61 ล้านบาท)

10

ลูกหนีการค้ าทีถึงกําหนดชํ าระเกินกว่าหนึงปี
ลูกหนี การค้าทีถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ งปี
บริ ษทั ได้มีการจัดประเภทลูกหนี การค้าจํานวน 4 รายซึ งบริ ษทั ได้มีการดําเนิ นคดี ฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2555 ผลของคดี ได้สิ นสุ ดและ
ศาลแพ่งมี คาํ สั งกําหนดให้ลูกหนี จ่ายชําระเงิ นต้นทังหมดให้แก่บ ริ ษ ัท โดยลูกหนี ได้จ่ายชําระเงิ นให้แก่ บริ ษ ัทเป็ นเช็ คธนาคาร
ลงวันที ล่วงหน้าและมีกาํ หนดชําระทุก ๆ สิ นเดื อนนับจากวันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็ นงวดแรกจนกระทังถึงวันที 31 สิ งหาคม
พ.ศ. 2559 เป็ นงวดสุ ดท้าย ดังนันบริ ษทั จึงจัดประเภทลูกหนี การค้าที ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ งปี เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ลูกหนี การค้า - ส่ วนทีถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ งปี
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี ไม่หมุนเวียน- สุ ทธิ

-

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

โดยการรับชําระเงินยังคงเป็ นไปตามวันที ทีลงในเช็ ครับล่วงหน้าตามทีได้ตกลงกันไว้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
11. 1 บริษัทย่ อย
กลุ่มบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี

ชื อ
บริ ษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด
บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั นิ วแมน กรี น จํากัด

สถานทีหลักในการประกอบธุรกิจ/
ประเทศทีจดทะเบียนจัดตัง
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะของธุรกิจ
ธุรกิจบริ การติดตังระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริ การตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊ส
ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
ธุรกิจโฮลดิ ง

สั ดส่ วนของหุ้น สั ดส่ วนของหุ้น
สามัญทีถือโดย สามัญทีถือโดย
บริษัทใหญ่
กลุ่มบริษัท
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยูใ่ นการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั สัดส่ วนของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงในบริ ษทั ย่อยทีถือโดยบริ ษทั ใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่ วนทีถื อหุน้ สามัญ
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11. 1 บริษัทย่ อย (ต่อ)
การลงทุนในบริษัทย่ อย
วัน ที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั งที 8/2558 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ให้จ ัด ตังและจดทะเบี ย นบริ ษ ัท
นิ วแมน กรี น จํากัด ซึ งประกอบธุ รกิ จ เกี ยวกับ การลงทุ น ในบริ ษทั บริ ษ ัทใหม่ดัง กล่าวจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ช ย์
เมื อวัน ที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 150 ล้านบาท เพือซื อเงิ นลงทุ นในหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัท เวลล์ โคราช
เอ็นเนอร์ยี จํากัด
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนที ปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย
จํานวนที รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บริ ษทั ร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม

167,244,543
167,244,543

-

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

-

จํานวนที รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนมีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บริ ษทั ร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม

1,234,543
1,234,543

-

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

-

รายการข้างล่ างนี แสดงรายชื อบริ ษ ัทร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที มี สาระสํ าคัญต่ อกลุ่มบริ ษ ัทตามความเห็ นของ
กรรมการ บริ ษ ัทร่ วมดังกล่ าวมี ทุ นเรื อนหุ ้นทังหมดเป็ นหุ ้นสามัญ ซึ งกลุ่มบริ ษ ัทได้ถือหุ ้นทางตรงและทางอ้อม ประเทศ
ทีจดทะเบียนจัดตังเป็ นแห่งเดี ยวกับสถานทีหลักในการประกอบธุรกิจ
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
พ.ศ. 2558

สถานทีประกอบธุ รกิจ/ สัดส่ วนของ
ชือ

ประเทศทีจดทะเบียน
จัดตัง

ส่ วนได้ เสีย
ลักษณะ
(ร้ อยละ) ความสัมพันธ์ วิธีการวัดมูลค่ า

บริ ษทั ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จําก ัด (“CAZ”)

ไทย

47.72

บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั เวลล์โคราช
เอ็นเนอร์ ยี จําก ัด (“WKE”)

ไทย

45.00

บริ ษทั ร่ วม

ตามราคาทุน ตามวิธีส่วนได้ เสีย
บาท

บาท

วิธีส่วนได้เสี ย

26,010,000

36,778,244

วิธีส่วนได้เสี ย

140,000,000
166,010,000

130,466,299
167,244,543

ไม่มีหนี สิ นทีอาจเกิดขึนซึ งเกียวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
ซือเงินลงทุนใน CAZ
เมือวันที 19 มี นาคม พ.ศ. 2558 ที ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด มี มติอนุมตั ิ การซื อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (“CAZ”) ซึ งประกอบธุ รกิ จเกี ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง จํานวน 260,100 หุ ้น
โดยมี ราคาตามมูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบี ยน โดยได้มีการจ่ายซื อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเมื อวันที 26 มี นาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุรกิ จทําให้กลุ่มบริ ษ ัทคาดว่าจะสามารถขยายธุ รกิ จ
ด้านการรับเหมาก่อสร้างมากขึน
กลุ่มบริ ษทั ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าทีสิ นทรัพย์อิสระภายนอกเพือทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CAZ ซึ งรายงาน
ดังกล่าวได้ถูกจัดทําและแล้วเสร็ จเมื อวันที 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดังนันกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนต่างของสิ งตอบแทนทีจ่ายไป
กับ มูลค่าสิ นทรัพ ย์สุ ทธิ ทีได้ม าเป็ นกําไรจากการลงทุน ในบริ ษทั ร่ วมที แสดงรวมอยู่ในส่ ว นแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ร่ วมในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ส่ วนต่างดังกล่าวเกิดจากมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มามากกว่าสิ งตอบแทนที จ่ายไป เนื องจาก CAZ มี ความต้องการเงิ น
สนับสนุนทางธุรกิจระยะสันในขณะนัน
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ซือเงินลงทุนใน CAZ (ต่อ)
ตารางต่อไปนี เป็ นสรุ ปสิ งตอบแทนทีจ่ายให้ CAZ และจํานวนของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีได้รับมาซึ งรับรู ้ ณ วันรวมธุรกิจ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ล้ านบาท
สิ งตอบแทนทีจ่ าย ณ วันที 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
เงินสด
สิ งตอบแทนทังหมด
มูลค่ าทีรับรู้ ณ วันทีซือสํ าหรับสิ นทรัพย์ ทีได้ มาและหนีสิ นทีรับมา (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
อุปกรณ์
เงินประกันและมัดจํา
สิ นทรัพย์อืน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
เงินมัดจํา
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน
หนี สิ นอืน
สิ นทรัพย์ ทีสามารถระบุได้ สุทธิ
สัดส่ วนการถื อหุน้ (ร้อยละ)
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้สุทธิ ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นโดยกลุ่มบริ ษทั
(กําไร)จากการลงทุนในบริษัทร่ วมตามทีแสดงรวมไว้ในส่ วนแบ่ งกําไรจากการลงทุน
ในบริษัทร่ วมของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

26.0
26.0

32.3
165.1
23.4
30.8
24.8
(100.3)
(35.1)
(41.0)
(13.8)
(18.3)
67.9
47.7
32.4
(6.4)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ซือเงินลงทุนใน WKE
เมือวันที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีมติ อนุ มตั ิจดั ตังบริ ษทั
นิ วแมนกรี น จํากัด (“NMG”) (บริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ) เพือเข้าทําการซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ ยี
จํากัด (“WKE”) ซึ งประกอบธุรกิ จเกี ยวกับโรงไฟฟ้ าชี วมวล จํานวน 12.60 ล้านหุน้ โดยมีราคาตามมูลค่าที ตราไว้หุ้นละ
10 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบี ยน โดยได้มีการจ่ายซื อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเมื อวันที
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุรกิจทําให้กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจด้านการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
จากพลังงานชี วมวล
กลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างให้บ ริ ษทั ประเมิ น มูลค่าสิ น ทรัพ ย์อิส ระเพือทําการประเมิ นมู ลค่ายุติ ธรรมของที ดิ น อาคาร และ
เครื องจักรของ WKE รายงานลงวันที 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 และที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระเพือทําการประเมิ นมูลค่า
ยุติธรรมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากสัญญาซื อขายไฟฟ้ า รายงานลงวันที 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ดังนันกลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ส่ ว นต่ างของสิ งตอบแทนที จ่ ายไปกับ มู ลค่าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ที ได้ม าเป็ นค่าความนิ ย มที แสดงรวมอยู่ใ นเงิ น ลงทุ น
ในบริ ษทั ร่ วม
ตารางต่อไปนี เป็ นสรุ ปสิ งตอบแทนทีจ่ายให้ WKE และจํานวนของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีได้รับมาซึ งรับรู ้ ณ วันรวมธุรกิจ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ล้ านบาท
สิ งตอบแทนทีจ่ าย ณ วันที 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เงินสด
สิ งตอบแทนทังหมด
มูลค่ าทีรับรู้ ณ วันทีซือสํ าหรับสิ นทรัพย์ ทีได้ มาและหนีสิ นทีรับมา (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
ทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สัญญาซื อขายไฟ
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืม
หนี สิ นอืน
สิ นทรัพย์ ทีสามารถระบุได้ สุทธิ
สัดส่ วนการถื อหุน้ (ร้อยละ)
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้สุทธิ ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นโดยกลุ่มบริ ษทั
ค่ าความนิยม

140.0
140.0
1.8
0.4
20.2
739.5
81.3
(28.5)
(583.2)
(2.3)
229.2
45
103.1
36.9
52

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ซือเงินลงทุนใน WKE (ต่อ)
ค่าความนิ ย มเกิ ด ขึนจากข้อ เท็ จ จริ ง ที ว่ากลุ่ มบริ ษทั คาดว่าจะมี การเติ บ โตของรายได้ใ นอนาคต ค่าความนิ ย มที รั บ รู ้
ไม่สามารถนําไปหักเพือประโยชน์ทางภาษีได้
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปสําหรับบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินสําหรับ CAZ และ WKE ซึ งปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย แสดงดังต่อไปนี
งบแสดงฐานะการเงิ นโดยสรุ ป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
CAZ
WKE
บาท
บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
รายได้ทียังไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงก ําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงก ําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู ้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องก ัน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน

รวม
บาท

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

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

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

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

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

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

14,408,000
94,464,581

19,999,921
24,201,112

34,407,921
118,441,164

1,018,847

235,146

1,253,993

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

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

107,040,000
150,905,211
45,259,601
457,307,890
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปสําหรับบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินสําหรับ CAZ และ WKE ซึ งปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย แสดงดังต่อไปนี
งบแสดงฐานะการเงิ นโดยสรุ ป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
CAZ
บาท

WKE
บาท

รวม
บาท

2,100,319
7,459,936
3,137,539

1,133,336
345,775,386
717,586

3,233,655
345,775,386
7,459,936
3,855,125

12,697,794
200,047,453

347,626,308
617,584,539

360,324,102
817,631,992

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนทีจดทะเบียนและชําระแล้ว
ก ําไร(ขาดทุนสะสม)

54,500,000
22,570,923

280,000,000
(72,257,260)

334,500,000
(49,686,337)

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู่ถอื หุ้น

77,070,923
277,118,376

207,742,740
825,327,279

284,813,663
1,102,445,655

หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีเงินประก ันผลงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

54

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายได้
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานต่อเนือง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนือง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลรับจากบริษทั ร่ วม

CAZ
บาท

WKE
บาท

รวม
บาท

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

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

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

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

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

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

ข้อมูลข้างต้นเป็ นจํานวนที รวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม (ซึ งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าว) และปรับปรุ งเกียวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม
การกระทบยอดรายการข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปกับมูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
สิ นทรัพย์ สุทธิ ณ วันที 26 มีนาคม พ.ศ. 2558;
30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
กาํ ไร(ขาดทุน)ในระหว่างงวด
กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
สิ นทรัพย์ สุทธิ ณ วันสิ นปี
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
(ร้อยละ 47.72; ร้อยละ 45.00)
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชี

CAZ
บาท

WKE
บาท

รวม
บาท

67,882,720

228,928,741

296,811,461

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

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

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

36,778,244

36,982,066
130,466,299

36,982,066
167,244,543
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
อาคาร
บาท
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

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

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557*

43,000,000

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558*

43,000,000

* กลุ่ม บริ ษทั ได้ว่าจ้างให้บริ ษ ัท ประเมิ น มูลค่าสิ นทรัพ ย์อิ สระภายนอกเพื อทําการประเมิ นมู ลค่ายุติ ธรรมของอสังหาริ ม ทรัพ ย์
เพือการลงทุนสําหรับอาคารที ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกที ตังอยู่ทีสํานักงานใหญ่ มูลค่ายุติธรรมได้จดั ทําขึนตามหลักเกณฑ์รายได้
โดยใช้ขอ้ มู ลสาธารณะที เปิ ดเผยทั วไปและข้อ มู ลธุ รกิ จ ของทรัพ ย์สิ น ที ประเมิ น ในการหาสมมติ ฐานด้านรายได้ค่าเช่ าและ
ใช้ ขอ้ มู ลเปรี ย บเที ย บกับ กิ จ การประเภทเดี ย วกัน ประกอบการประเมิ น ค่าใช้ จ่ ายที เกี ยวข้อ งและใช้อ ัต ราคิ ด ลดร้ อ ยละ 11
ตามรายงานล่าสุ ดลงวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 3 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน (ต่อ)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนซึ งมี มูลค่าตามบัญชี สุทธิ 4.86 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 5.21 ล้านบาท) ได้นําไปวางเป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ ืมจากธนาคาร (หมายเหตุขอ้ 15)
จํานวนเงินทีเกียวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ทีได้รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน ได้แก่
งบการเงินรวม

รายได้คา่ เช่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานโดยตรงทีเกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนซึ งก่อให้เกิด
รายได้คา่ เช่าสําหรับงวด

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

5,327,992

5,381,311

2,070,709

1,827,831

57

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
เครืองมือเครืองใช้
ถังบรรจุแก๊ ส
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์ แก็ส
สํ านักงาน
บาท
บาท

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุง
ทีดิน
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

77,150,182
77,150,182

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

36,489,553
(3,980,849)
32,508,704

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื อสิ นทรัพย์
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

77,150,182
11,000
77,161,182

32,796,500
(1,952,450)
30,844,050

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

77,161,182
77,161,182

39,048,872
(8,204,822)
30,844,050

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

20,571,584
(14,107,510)
6,464,074

130,432,982
(90,116,525)
40,316,457

26,748,044
26,748,044

330,441,217
(114,457,256)
215,983,961

32,508,704
(1,910,068)
30,598,636

6,464,074
3,540,632
(15,853)
(2,572,361)
7,416,492

40,316,457
25,234
(18,901)
(7,888,548)
32,434,242

26,748,044
3,193,759
(17,768)
29,924,035

215,983,961
6,770,625
(52,522)
(14,323,427)
208,378,637

36,489,553
(5,890,917)
30,598,636

23,712,132
(16,295,640)
7,416,492

129,456,940
(97,022,698)
32,434,242

29,924,035
29,924,035

335,792,714
(127,414,077)
208,378,637
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินรวม
เครืองมือเครืองใช้
ถังบรรจุแก๊ ส
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์ แก็ส
สํ านักงาน
บาท
บาท

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุง
ทีดิน
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื อสิ นทรัพย์
โอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

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

30,844,050
105,207
7,489,697
(2,333,427)
36,105,527

30,598,636
20,918,785
(2,956,007)
48,561,414

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

77,780,794
77,780,794

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

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

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

7,416,492
2,778,737
891,552
(60,886)
(2,884,926)
8,140,969

32,434,242
5,690,000
(55,167)
(7,250,807)
30,818,268

29,924,035
1,719,878
(29,906,646)
1,737,267

208,378,637
10,306,822
(116,053)
(15,425,167)
203,144,239

27,090,151
(18,949,182)
8,140,969

133,424,750
(102,606,482)
30,818,268

1,737,267
1,737,267

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

59

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื อสิ นทรัพย์
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครืองมือเครืองใช้
ถังบรรจุแก๊ ส
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์ แก็ส
สํ านักงาน
บาท
บาท

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุง
ทีดิน
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

25,700,182
25,700,182

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

27,569,177
(3,045,183)
24,523,994

25,700,182
11,000
25,711,182

11,118,640
(610,526)
10,508,114

25,711,182
25,711,182

12,210,383
(1,702,269)
10,508,114

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

2,762,503
(829,853)
1,932,650

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

28,695,997
28,695,997

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

24,523,994
(1,464,049)
23,059,945

1,932,650
156,165
(528,390)
1,560,425

3,301,318
(1,756,399)
1,544,919

28,695,997
4,471,167
33,167,164

95,272,781
4,638,332
(4,359,364)
95,551,749

27,569,177
(4,509,232)
23,059,945

2,918,669
(1,358,244)
1,560,425

8,782,000
(7,237,081)
1,544,919

33,167,164
33,167,164

110,358,575
(14,806,826)
95,551,749
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื อสิ นทรัพย์
โอน
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครืองมือเครืองใช้
ถังบรรจุแก๊ ส
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์ แก็ส
สํ านักงาน
บาท
บาท

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุง
ทีดิน
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

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

10,508,114
7,782,507
(999,635)
17,290,986

23,059,945
23,892,085
(2,658,653)
44,293,377

26,330,794
26,330,794

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

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

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

1,560,425
204,329
891,552
(3,451)
(640,306)
2,012,549

1,544,919
5,690,000
(1,939,399)
5,295,520

33,167,164
5,592
(33,172,756)
-

95,551,749
5,912,921
(3,451)
(6,237,993)
95,223,226

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
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 บริ ษ ัท ทาคู นิ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัทย่อ ยได้ นําที ดิ นพร้ อมสิ งปลู กสร้ าง ซึ งมี มู ลค่ า
ตามบัญชี สุ ทธิ 47.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 48.84 ล้านบาท) ไปคําประกันวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี วงเงิ นเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตหรื อทรัสต์รีซี ท
วงเงิ นหนังสื อคําประกัน วงเงินสิ นเชื อประเภทสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นแห่งหนึ ง
วงเงินสิ นเชื อดังกล่าวคําประกันให้กบั กลุ่มบริ ษทั และมีการคําประกันโดยกรรมการของบริ ษทั (หมายเหตุขอ้ 15)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติ กส์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้นํารถบรรทุกและยานพาหนะสําหรับขนส่ ง
แก๊สซึ งมี มูลค่าตามบัญชี สุทธิ 9.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 11.73 ล้านบาท) ไปคําประกันวงเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที กูย้ ืมมาจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ งในปี พ.ศ. 2555 ของบริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ถาวรที หักค่าเสื อมราคาเต็ มจํานวนแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในงบการเงิ นรวม
มีประมาณ 84.74 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 70.89 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มี ประมาณ 7.04 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รายการการซื อในตารางข้างต้นได้รวมการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ตามสั ญญาเช่ าการเงิ นที กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ า
จํานวน 5.69 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี)
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ งรวมแสดงในรายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตาม
สัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

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

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

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

-

-

62

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

713,070
(138,760)
574,310

404,990
(73,364)
331,626

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ าย
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

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

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

473,490
(215,110)
258,380

ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ

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

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

577,421
(395,009)
182,412

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ าย
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม

รายการหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
ตัวสัญญาใช้เงินระยะสันจากสถาบัน
ทางการเงิน
ส่ วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึ งกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี
เงินกูย้ ืมหมุนเวียนรวม
รายการไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
หนี สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ ืมไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

61,500

-

-

-

214,167,306

-

214,167,306

-

788,015

-

788,015

-

6,000,000
221,016,821

6,541,417
6,541,417

6,000,000
220,955,321

6,000,000
6,000,000

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

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

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

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

อัตราดอกเบียทีแท้จริ ง ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
- เงินเบิกเกินบัญชี
- เงินกูย้ ืมจากธนาคาร
- หนี สิ นตามสัญญาเช่าระยะยาว

พ.ศ. 2557

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ร้อยละ 3.00
ร้อยละ 5.45

ร้อยละ 3.00
-

15.1 เงินเบิกเกินบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มี วงเงินเบิกเกิ นบัญชี ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั รวม 60 ล้านบาท
(พ.ศ. 2557 : จํานวน 50 ล้านบาท) ซึ งวงเงิ น ดัง กล่ าวได้รับ การคําประกัน โดยที ดิ น พร้ อ มสิ งปลู กสร้ างของบริ ษ ัท ย่อ ย
แห่ งหนึ ง (หมายเหตุขอ้ 13) และคําประกันโดยบัญชี เงิ นฝากธนาคารประเภทฝากประจํา 12 เดื อน แห่ งหนึ งของบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุขอ้ 7) และคําประกันโดยกรรมการบริ ษทั

64

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
15.2 ตัวสั ญญาใช้ เงินระยะสั นจากสถาบันการเงิน
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ต ั วสั ญ ญาใช้เงิ น ระยะสั นจากสถาบัน การเงิ นที ไม่ มี ห ลักประกัน จํานวน
214.17 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 5 ต่อปี และครบกําหนดจ่ายชําระคืนภายในไตรมาสหน้า เงินกูย้ ืมนี
มีวตั ถุประสงค์ในการขยายธุรกิจและใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงาน
15.3 เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาว(รวมส่ วนของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี )จากสถาบันการเงิ น
ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ตน้ ปี
กูย้ ืมเพิ ม
จ่ายคืนเงินกูย้ ืม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ปลายปี

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

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

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

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

บริษัท
วันที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ ง เป็ นจํานวน 30 ล้านบาท
โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นงวดละ 500,000 บาท รวมทังหมด 60 งวด เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี และ
คําประกัน โดยการจดจํานองที ดิ น พร้ อ มสิ งปลูกสร้างของบริ ษ ัท ย่อ ย (หมายเหตุ ขอ้ 12 และข้อ 13) และคําประกัน โดย
กรรมการบริ ษทั
บริษัทย่ อย
วันที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติ กส์ จํากัด ได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ ง
เป็ นจํานวน 24.60 ล้านบาท โดยกําหนดชําระคืน ภายใน 60 เดื อน เงินกูย้ ืมดังกล่าวมี อตั ราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี และคําประกัน
โดยยานพาหนะสําหรับขนส่ งแก๊ส (หมายเหตุขอ้ 13)
วัน ที 22 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2554 บริ ษทั จี แก๊ส โลจิ สติ กส์ จํากัด ได้ทาํ สั ญ ญากู้ยืมเงิ น ระยะยาวจากธนาคารในประเทศ
แห่ งหนึ ง เป็ นจํานวน 2.50 ล้านบาท โดยกําหนดชําระคืน งวดละ 50,000 บาท รวมทังหมด 60 งวด เงิ นกู้ยืมดังกล่าวมี อ ัตรา
ดอกเบียร้อยละ MLR ต่อปี และคําประกันโดยการจดจํานองทีดิ นพร้อมสิ งปลูกสร้างของบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด และ
คําประกันโดยกรรมการบริ ษทั (หมายเหตุขอ้ 13)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
15.3 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียของเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี

อัตราดอกเบียคงที
อัตราดอกเบียลอยตัว
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาว

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

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

34,100,000
34,100,000

9,500,000
9,500,000

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

15,500,000
15,500,000

ราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวมีดงั ต่อไปนี
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

มูลค่ ายุติธรรม

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

34,100,000

40,641,417

31,344,597

35,439,214

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

9,500,000

8,998,857

15,500,000

14,175,925

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมส่ วนทีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสําคัญ
มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี ยเงิ นกูย้ ืมทีอัตราร้อยละ 6.58 ถึ ง 7.23 (พ.ศ. 2557 :
อัตราร้อยละ 6.81 ถึงร้อยละ 7.38) ซึ งอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
15.3 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ ืมระยะยาวมีดงั ต่อไปนี

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาว

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

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

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

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

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

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

15.4 สั ญญาเช่ าทางการเงิน
หนี สิ นตามสัญญาเช่ าทางการเงินเป็ นสัญญาเช่ าสําหรับยานพาหนะเพือใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จ สัญญาเช่าทางการเงิ นดังกล่าว
มียอดคงเหลือดังนี
งบการเงินรวม

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่ วนทีหมุนเวียน
- ส่ วนทีไม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

-

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

-

(495,843)
3,901,107

-

(495,843)
3,901,107

-

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

-

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

-
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

เงินกู้ยืม (ต่อ)
15.4 สั ญญาเช่ าทางการเงิน (ต่อ)
หนี สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงินมี รายละเอียดของวันครบกําหนดชําระเงิน ดังนี

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

16

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

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

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

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

-

-

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดื อน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดื อน
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจะจ่ายชําระภายใน 12 เดื อน
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีจะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดื อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

4,295,384

906,203

207,606

436,015

1,154,459

202,376

173,132

47,822

107,294

32,237

152,865

-

346,092
4,996,457

508,233
568,109

478,716
(250,843)

483,837
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากผลแตกต่างชั วคราวทังจํานวนตามวิธีหนี สิ นโดยใช้อตั ราภาษี ร้อยละ 20 สํ าหรับปี พ.ศ. 2556
เป็ นต้นไป ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายการผลแตกต่างชั วคราวระหว่างราคาตามบัญชี และฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สิ น
ของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี
ตารางแสดงความเคลือนไหวของภาษี เงิน ได้รอตัดบัญชี ขา้ งล่างแสดงตามลักษณะของรายการผลแตกต่ างชั วคราวแต่ละประเภท
ซึ งอาจไม่ส ามารถกระทบกับ สิ น ทรัพ ย์และหนี สิ น ภาษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี ในงบแสดงฐานะการเงิ น ได้ เนื องจากยอดที แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ของแต่ละบริ ษทั
งบการเงินรวม

ณ วันที 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญและสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี สิ น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ค่าเสื อมราคาและตัดจําหน่ าย

หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)
พ.ศ. 2557 ในกําไรหรือขาดทุน
บาท
บาท

ภาษีเพิม/(ลด)
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

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

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

140,625
140,625

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

540,470
540,470

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

-

453,386
453,386

568,109

4,287,723

140,625

4,996,457

69

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันที 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญและสิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)
พ.ศ. 2557 ในกําไรหรือขาดทุน
บาท
บาท

ภาษีเพิม/(ลด)
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

265,262
78,936
139,639
483,837

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

85,006
85,006

207,606
173,132
380,738

-

631,581

-

631,581

483,837

(819,686)

85,006

(250,843)

หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี

ณ วันที 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

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

991,331
(423,222)
568,109

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

483,837
483,837

สิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะหักลบกันก็ต่อเมือสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษี เงินได้ดังกล่าวเกียวข้องกับหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี เดี ยวกัน สําหรับงบแสดงฐานะการเงิ นรวมสิ นทรัพย์ และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และยอดรวมของสิ นทรัพย์
และหนี สิ นในแต่ละบริ ษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่อ)
ความเคลือนไหวของบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับปี มีดงั นี
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
เพิ ม/(ลด)ในกําไรหรื อขาดทุน
(หมายเหตุขอ้ 24)
ภาษีเพิ ม/(ลด)ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

17

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

568,109

714,032

483,837

872,688

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

(145,923)
568,109

(819,686)
85,006

(388,851)
-

(250,843)

483,837

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี การค้ากิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 26)
เจ้าหนี กิ จการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 26)
เจ้าหนี อืน
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่าย
เงินนําส่ งกองทุนนํามันเชื อเพลิงค้างจ่าย1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานได้กาํ หนดให้ผคู ้ า้ แก๊สตามมาตรา 7 ต้องนําเงิ นส่ งเข้ากองทุนนํามันเชื อเพลิ ง
ตามอัตราที กําหนด ซึ งอัตราการนําส่ งเงินดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามช่องทางการจําหน่ ายโดยกลุ่มบริ ษทั ได้ขายแก๊สให้แก่ลูกค้า
สถานี บ ริ การแก๊ ส โรงงานอุ ต สาหกรรม และโรงบรรจุแก๊ ส สํ าหรับ การอุ ป โภคในครั ว เรื อ น เงิ น นํ าส่ ง เข้ากองทุ น ดั งกล่ าว
จะเรี ยกเก็บจากลูกค้าโดยรวมอยู่ในราคาขายและมี กาํ หนดส่ งให้กบั กองทุนนํามันเชื อเพลิ งภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ นเดื อน
ทีจําหน่าย โดยคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานได้ปรับโครงสร้างราคาหน้าโรงคลัง และยกเลิกเงินส่ งเข้ากองทุนฯ สําหรับ
การจําหน่ายทีเกิดขึนตังแต่วนั ที 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท

1,671,066

865,660

กําไรหรื อขาดทุนที รวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนิ นงาน
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ

142,316

45,951

การวัดมูลค่าใหม่สําหรับผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ

703,123

425,030

หนี สิ นทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย :
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
หนี สิ นทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน

1,671,066
1,671,066

865,660
865,660

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
บาท

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

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

703,123
1,671,066

425,030
865,660

ผลประโยชน์ พนักงานเมือเกษียณอายุ (ตามกฎหมายแรงงานไทย)
หนี สิ นทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ

รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์มีดงั ต่อไปนี :

ณ วันที 31 ธันวาคม
ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
การวัดมูลค่าใหม่
ผลกําไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิ น
ยอดคงเหลือสิ นปี
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีสําคัญมีดงั ต่อไปนี
พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดื อน

ร้อยละ 1.83 ถึง 2.56
ร้อยละ 5

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
การเปลียนแปลง
การเพิมขึนของ
การลดลงของ
ในข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
บาท
บาท
บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ มขึนของเงินเดื อน

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 1.79 เพิ มขึน ร้อยละ 1.85
เพิ มขึน ร้อยละ 1.79 ลดลง ร้อยละ 1.75

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
การเปลียนแปลง
การเพิมขึนของ
การลดลงของ
ในข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
บาท
บาท
บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ มขึนของเงินเดื อน

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 2.29 เพิ มขึน ร้อยละ 2.36
เพิ มขึน ร้อยละ 2.29 ลดลง ร้อยละ 2.24

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี อ้างอิ งจากการเปลี ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที ให้ขอ้ สมมติ อืนคงที ในทางปฏิ บตั ิ สถานการณ์
ดังกล่ าวยากที จะเกิ ด ขึน และการเปลี ยนแปลงในข้อ สมมติ อาจมี ความสั ม พัน ธ์ กนั ในการคํานวณการวิ เคราะห์ความอ่ อนไหว
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ทีมี ต่อการเปลียนแปลงในข้อสมมติ หลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับ มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิด ลดแต่ละหน่ วยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ น
รอบระยะเวลารายงานในการคํานวณหนี สิ นบําเหน็จบํานาญที รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติทีใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลียนแปลงจากปี ก่อน
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีไม่มีการคิดลด:
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ

558,363

144,155

1,392,540

รวม
บาท

947,196

3,042,254

น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ

19

-

-

1,188,031

659,507

1,847,538

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ้น
หุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินทุน

หุ้นสามัญ
บาท

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

400,000,000 200,000,000

400,000,000

200,000,000

800,000,000 400,000,000

-

-

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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

400,000,000

200,000,000

106,643,230 306,643,230

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญ
การเพิ มทุนจดทะเบียน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

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

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

150,000,000
50,000,000

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

400,000,000 200,000,000

400,000,000

200,000,000

106,643,230 306,643,230

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญ
การเพิ มทุนจดทะเบียน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

มูลค่าหุ้น
บาท

รวม
บาท

106,643,230 306,643,230
-

-
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
19

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
วันที 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัวไปเป็ นครังแรกจํานวน 100,000,000 หุ ้น โดยการ
ขายหุ ้นใหม่ให้แก่ผจู ้ องในราคาหุน้ ละ 1.60 บาท (ทุน 0.50 บาทและส่ วนเกินมูลค่าหุน้ 1.10 บาท) เป็ นจํานวนเงิ นรวม 160 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ มทุนทีชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื อวันที 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และหุ ้นของบริ ษทั เริ มการซื อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ในวันที 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายที เกียวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ ้นแก่ประชาชนจํานวน 8.72 ล้านบาท
แสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ทีได้รับจากผูถ้ ือหุน้
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครังที 1/2557 เมื อวันที 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษ ัท
จากจํานวน 150 ล้านบาท เป็ นจํานวน 200 ล้านบาท และอนุมตั ิการเปลี ยนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั จากหุ ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ
0.50 บาท เพือรับรองการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัวไป การออกหุ ้นสามัญเพิ มทุนและการเปลี ยนแปลงมู ลค่าหุ ้นสามัญดังกล่าว
ส่ งผลให้บริ ษทั มีหุน้ สามัญจดทะเบียนและหุน้ สามัญที ออกและชําระแล้วเพิ มขึนเป็ น 400 ล้านหุน้
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 1/2558 เมือวันที 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ื อหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
จํานวน 400 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวน 1,200 ล้านหุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการเสนอขายหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มจํานวน
400 ล้านหุ ้นและรองรับการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที 1 (TAKUNI-W) จํานวนไม่เกิ น 400 ล้านหุ ้น
โดยบริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที 16 ธันวาคม 2558 และรับชําระเงินเพิ มทุนจากผูถ้ ือหุน้ เดิ มทีใช้สิทธิ
จองซื อหุน้ สามัญในวันที 13 มกราคม 2559

20

สํ ารองตามกฎหมาย

ณ วันที 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

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

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

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

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

2,900,000
2,900,000

2,900,000
2,900,000

ตามพระราชบัญ ญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัท ต้อ งสํ ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ห ลังจาก
หักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าสํารองนี จะมี มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน สํารองนี ไม่สามารถ
นําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
21

เงินปันผลจ่ าย
บริษัทใหญ่
เมื อวันที 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็ นจํานวนเงินทังสิ น 30 ล้านบาท โดยแบ่งการจ่ายเงิ นปั นผลเป็ น 2 งวด งวดแรก เงินปั นผลจ่ายจาก
ผลการดําเนิ น งานสํ าหรับงวดวัน ที 1 มกราคม ถึ งวัน ที 31 มี น าคม พ.ศ. 2557 จํานวน 6 ล้านบาท เงิ น ปั นผลดังกล่าวจ่ ายให้แก่
ผูถ้ ื อ หุ ้น เมื อวัน ที 23 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2557 และเงิ น ปั น ผลงวดที สองจากผลการดําเนิ น งานสํ าหรั บ งวดวัน ที 1 เมษายน ถึ งวัน ที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 24 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เมือวันที 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับ
งวดวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 1.73 บาท สําหรับจํานวนหุน้ 15 ล้านหุน้ รวมทังหมด
เป็ นเงิน 25.95 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
บริษัทย่ อย
ตามมติ ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครังที 1/2558 เมือวันที 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จี แก๊ส โลจิ สติกส์ จํากัด ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 3.34 บาท
สําหรับหุน้ จํานวน 1.5 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงินทังหมด 5.01 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที
9 เมษายน พ.ศ. 2558
ตามมติ ที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ครั งที 1/2558 เมื อวัน ที 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ราชพฤกษ์ วิ ศวกรรม จํากัด
ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั น ผลจากผลการดําเนิ น งานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ ้นละ
28.00 บาท สํ าหรับ หุ ้น จํานวน 200,000 หุ ้น รวมทังหมดเป็ นเงิ น 5.6 ล้านบาท บริ ษ ัท ย่อ ยได้มี การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวให้กับ
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ตามมติ ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครังที 1/2557 เมื อวันที 19 มี นาคม พ.ศ. 2557 ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จี แก๊ส โลจิ สติ กส์ จํากัด ซึ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุน้ ละ 4.15 บาท
สําหรับหุน้ จํานวน 1.5 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงินทังหมด 6.23 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที
19 และวันที 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
ตามมติ ที ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั งที 1/2557 เมื อวัน ที 19 มี น าคม พ.ศ. 2557 ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ั ท ราชพฤกษ์ วิ ศ วกรรม จํากัด
ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั น ผลจากผลการดําเนิ น งานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ ้นละ
58.90 บาท สําหรับหุน้ จํานวน 200,000 หุ ้น รวมทังหมดเป็ นเงิ น 11.78 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ื อ
หุน้ ในวันที 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
22

รายได้ อืน
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
รายได้จากการให้เช่ า
รายได้ดอกเบีย
รายได้เงินปั นผล
อืน ๆ

23

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

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

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

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

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ต้นทุนขายค่าแก๊ส
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
(หมายเหตุขอ้ 12, ข้อ 13 และข้อ 14)
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเงินส่ งเข้ากองทุนเชื อเพลิง (หมายเหตุขอ้ 17)
ค่าขนส่ งแก๊ส
ค่าบริ การผ่านคลัง

24

งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

884,989,208

791,861,566

884,989,208

791,861,566

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

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

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

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

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุขอ้ 16)
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

19,758,767

6,813,001

4,968,429

3,228,430

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

145,923
6,958,924

819,686
5,788,115

388,851
3,617,281
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
24

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีทีคํานวณจากกําไรทางบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงไว้ดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

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

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
กําไรก่อนภาษีเงินได้

80,852,858

34,137,018

34,404,203

35,276,457

ภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหักภาษีเงินได้

16,170,572
(699,528)
-

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

ภาษีเงินได้

15,471,044

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

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

5,788,115

ข้อมูลเกียวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี แสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 16
25

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ ทีเป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก
ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หมายเหตุ 19)

กําไรสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดยผูถ้ ือหุน้
(จํานวนหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

65,381,814

27,178,094

28,616,088

31,659,176

400,000,000

338,356,164

400,000,000

338,356,164

0.16

0.08

0.07

0.09

วันที 17 เมษายน พ.ศ. 2557 บริ ษ ัทได้เปลี ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั จากเดิ มมูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท
(หมายเหตุขอ้ 19)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ผูถ้ ือหุ ้นในกลุ่มบุคคลธรรมดาจํานวน 4 คน จากครอบครัวตรี วีรานุวฒั น์
ซึ งถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 60 ของหุน้ สามัญทังหมดของบริ ษทั
นโยบายการกําหนดราคาของรายการระหว่างกันทีสําคัญ
- รายได้ขายแก๊สเป็ นราคาทีใกล้เคียงกับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก
- ค่าขนส่ งสิ นค้าเป็ นราคาทีใกล้เคียงกับราคาทีคิดกับบุคคลภายนอก
- ราคาซื อถังแก๊สเป็ นราคาทีกําหนดโดยหลักเกณฑ์ตน้ ทุนบวกกําไรส่ วนเพิ ม
- รายได้และค่าใช้จ่ายค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาทีมีการกําหนดราคาทีกําหนดขึนตามข้อกําหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิ จ
- ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายเป็ นอัตราดอกเบียตามทีกําหนดในสัญญาเงินกูย้ ืมระหว่างกัน
รายการต่อไปนี เป็ นรายการทีมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที เกียวข้องกัน
ก)

ยอดค้ างชํ าระทีเกิดจากการซือ/ขายสิ นค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ลูกหนีอืน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

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

400,000
400,000

-

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

947,170
947,170

911,623
911,623

-

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

869,178
869,178

เจ้ าหนีการค้ า
บริ ษทั ย่อย

-

-

3,013,570

2,684,430

เจ้ าหนีอืน
บริ ษทั ย่อย

-

-

77,643

43,603

ดอกเบียค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี เป็ นรายการทีมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที เกียวข้องกัน (ต่อ)
ข)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ บริษัททีเกียวข้ องกัน
1) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ บริษัทย่ อย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ตน้ ปี
เงินให้กยู้ ืมเพิ ม
รับคืนเงินกูย้ ืม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ปลายปี

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
30,000,000
43,880,000
(20,010,000)
53,870,000

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

บริ ษทั ให้เงิ นกูย้ ืมระยะสันที ไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั ย่อยโดยมี อตั ราดอกเบียร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมี
กําหนดการชําระคืนเมือทวงถาม
2) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั นแก่ บริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ตน้ ปี
เงินให้กยู้ ืมเพิ ม
รับคืนเงินกูย้ ืม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ปลายปี

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

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
89,548,325
(20,000,000)
69,548,325

-

บริ ษทั ให้เงินกูย้ ืมระยะสันทีไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั ร่ วมโดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 5.50 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยมี
กําหนดการชําระคืนเมือทวงถาม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี เป็ นรายการทีมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที เกียวข้องกัน (ต่อ)
ค)

รายได้ จากการขายสิ นค้ าและบริการ ดอกเบียรับและรายได้ อืน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

-

9,944,776

8,510,047

-

-

10,609,937

18,004,874

3,027,215
3,027,215

-

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

766,027
766,027

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
รายได้ อืน ๆ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ เงินปันผล (รวมอยูใ่ นรายได้อืน)
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบียรับ (รวมอยูใ่ นรายได้อืน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ง)

การซือสิ นค้ าและรับบริการ และดอกเบียจ่ าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

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

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ซือสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย

-

-

506,455

279,232

-

-

504,000

423,667

-

-

29,984,850

38,063,901

-

-

187,873

133,329

ค่ าเช่ า - สํ านักงาน
บริ ษทั ย่อย
ค่ าขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายอืน
บริ ษทั ย่อย

81

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี เป็ นรายการทีมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที เกียวข้องกัน (ต่อ)
จ)

ค่ าตอบแทนผู้บริหารทีสํ าคัญ
ผูบ้ ริ ห ารสํ าคัญ ของบริ ษ ัท รวมถึ งกรรมการ (ไม่ ว่าจะทําหน้าที ในระดับ บริ หารหรื อไม่ ) ค่าตอบแทนที จ่ ายหรื อ ค้างจ่าย
สําหรับผูบ้ ริ หารสําคัญ มีดงั นี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

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

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

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

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
เงินเดื อนและผลประโยชน์ระยะสันอืน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

27

ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึนในภายหน้ า
ก)

หนังสื อคําประกัน
บริ ษ ัทได้มีการขอให้ธนาคารออกหนังสื อคําประกันให้กบั กลุ่มบริ ษ ัทสํ าหรั บการซื อแก๊ สปิ โตรเลี ยมให้กับผูข้ ายสิ นค้าและ
กับหน่วยงานราชการในการขอใช้ไฟฟ้ าและบริ ษทั ร่ วมสําหรับการซื อสิ นค้าและเงิ นรับล่วงหน้าจากลูกค้า ดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
หนังสื อคําประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

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

84,842,359
84,842,359

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
71,934,484
71,934,484

64,934,484
64,934,484

กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ว งเงิ น สิ น เชื อประเภทวงเงิ น เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต หรื อ ทรัส ต์รีซี ท วงเงิ น หนัง สื อ คําประกัน วงเงิ น สิ น เชื อ
ประเภทสัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกูย้ ืม วงเงิ นสิ นเชื อดังกล่าวคําประกันโดยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมคําประกัน (หมายเหตุขอ้ 7 และข้อ 13)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
27

ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึนในภายหน้ า (ต่อ)
ข)

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานที ไม่สามารถยกเลิ กได้สําหรับสัญญาเช่าที ดิ น และอาคารระยะยาว
ที ใช้สําหรับการจัดตังสํานักงานและอุปกรณ์ทีใช้ในการดําเนิ นงาน และสัญญาเช่ าที ดิ นสํ าหรับที ตังคลังแก๊สที จังหวัดพิจิตร
ดังนี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

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

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

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

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

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีในรายงานทางการเงิน
28.1 การจ่ ายเงินปันผล
บริษัทใหญ่
ก) เมื อวันที 26 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2559 ที ประชุ มกรรมการบริ ษ ัทได้ อ นุ ม ัติ การจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.033 บาท สําหรับจํานวนหุ ้น 800,000,000 หุ ้น
รวมทังหมดเป็ นเงิน 26,156,000 บาท เงินปั นผลดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในเดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
บริษัทย่ อย
ก) เมื อวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที ประชุ มกรรมการบริ ษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด อนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ ้นละ 32.00 บาท สําหรับจํานวนหุ ้น 200,000 หุ ้น
รวมทังหมดเป็ นเงิน 6,400,000 บาท เงินปั นผลดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในเดื อนเมษายน พ.ศ. 2559
ข) เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที ประชุมกรรมการบริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด อนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
จากผลการดําเนิ น งานสํ าหรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 ในอัต ราหุ ้น ละ2.00 บาท สํ าหรับ จํานวนหุ ้ น
1,500,000 หุ ้น รวมทังหมดเป็ นเงิน 3,000,000 บาท เงินปั นผลดังกล่าวมี กาํ หนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ื อหุน้ ภายในเดื อนเมษายน
พ.ศ. 2559
ค) เมื อวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที ประชุ มกรรมการบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
จากผลการดํ าเนิ น งานสํ าหรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 ในอัต ราหุ ้ น ละ1.2 บาท สํ าหรับ จํานวนหุ ้ น
10,000,000 หุน้ รวมทังหมดเป็ นเงิน 12,000,000 บาท เงินปั นผลดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในเดื อนเมษายน
พ.ศ. 2559
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
28

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีในรายงานทางการเงิน (ต่อ)
28.2 การรับชํ าระหุ้นเพิมทุน
วันที 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครังที 1/2558 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ มทุน
จดทะเบี ยนของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่เกิ น 800,000,000 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม ของบริ ษทั อัต ราส่ ว น 1 หุ ้น เดิ ม ต่ อ 1 หุ ้น ใหม่ และกําหนดราคาเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ มทุน ที ราคา 1 บาท
จํานวน 400,000,000 หุ ้น โดยบริ ษทั ได้รับชําระเงินเพิ มทุนจํานวน 400,000,000 บาท และจดทะเบี ยนเพิ มทุนทีชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ในวันที 13 มกราคม พ.ศ. 2559
28.3 การออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
วันที 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2558 ผูถ้ ือหุ ้นมี มติอนุ มตั ิ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(TAKUNI-W) มี อ ายุ 5 ปี ซึ งมี จํานวนรวมไม่ เกิ น 400,000,000 หุ ้น ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ มและผูถ้ ื อ หุ ้น ที จองซื อหุ ้น สามัญ
เพิ มทุน ตาม ในอัตราส่ วน 2 หุ ้น สามัญ เดิ มหรื อหุ ้นสามัญ เพิ มทุ นต่ อใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย และกําหนดราคาการ
ใช้สิทธิ เท่ากับ 2 บาทต่อหุน้ สิ ทธิ ดังกล่าวมี อายุ 5 ปี นับจากวันที 29 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยวันที ใช้สิทธิ ครังแรกคือวันที
30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และวันทีใช้สิทธิ ครังสุ ดท้ายคือวันที 28 มกราคม พ.ศ. 2564
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