รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 งบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษ ัท สําหรั บ งวดสามเดื อ นและเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรั บงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
และนําเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง งบการเงิ น ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิน
และบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อ ว่าข้อ มูลทางการเงิน ระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง
งบการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

สินทรัพย์

หมายเหตุ

ข้อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

26,100,263
106,629,021
60,300,000
77,739,228
1,442,185

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

25,395,067
40,990,303
96,000,000
22,121,265
110,931

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

272,210,697

328,886,571

184,617,566

249,701,967

44,044,092
36,045,989
4,949,374
204,847,665
825,866
1,782,067
604,947

31,470,181
1,432,016
5,207,875
208,378,637
983,459
991,331
530,447

39,811,984
90,359,770
96,784,171
229,944
425,974

26,300,000
1,432,016
90,359,770
95,551,749
258,380
483,837
425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

293,100,000

248,993,946

227,611,843

214,811,726

รวมสินทรัพย์

565,310,697

577,880,517

412,229,409

464,513,693

6
19
8

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
ลูกหนี�การค้าที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

7
9
9
10
11
12

กรรมการ ____________________________________ กรรมการ ____________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

ข้อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ครบกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น

13

14

รวมหนี�สินหมุนเวียน

12,794,497
89,323,435

157,595,964

51,192,378

110,411,009

777,605

-

777,605

-

6,108,861
6,890,789
926,958

6,541,417
2,385,550
824,107

6,000,000
1,948,222
-

6,000,000
1,345,785
-

116,822,145

167,347,038

59,918,205

117,756,794

3,315,083
29,600,000
887,012
1,192,333
3,260,372

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

3,315,083
5,000,000
429,144
323,903
324,810

9,500,000
394,679
324,811

38,254,800

36,170,415

9,392,940

10,219,490

155,076,945

203,517,453

69,311,145

127,976,284

หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

14
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

200,000,000

200,000,000

200,000,000

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

-

-

2,900,000
80,054,232

2,900,000
44,183,544

2,900,000
33,375,034

2,900,000
26,994,179

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

410,233,752
-

374,363,064
-

342,918,264
-

336,537,409
-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

410,233,752

374,363,064

342,918,264

336,537,409

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

565,310,697

577,880,517

412,229,409

464,513,693

หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น
ชําระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

15
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

ข้อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ

243,187,036
99,255,662

319,925,606
18,135,454

240,825,568
-

315,838,550
-

รวมรายได้

342,442,698

338,061,060

240,825,568

315,838,550

ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ

(230,128,646)
(62,747,202)

(300,958,670)
(11,400,101)

(228,609,047)
-

(298,353,008)
-

รวมต้นทุนขาย

(292,875,848)

(312,358,771)

(228,609,047)

(298,353,008)

กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น

49,566,850
3,174,311

25,702,289
2,640,735

12,216,521
5,852,079

17,485,542
4,645,121

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย

52,741,161

28,343,024

18,068,600

22,130,663

(5,914,925)
(17,998,494)
(356,172)
1,486,889

(7,299,960)
(13,510,707)
(460,334)
-

(7,117,948)
(10,261,888)
(130,503)
-

(8,263,739)
(8,006,340)
(212,021)
-

29,958,459
(5,843,539)

7,072,023
(1,748,288)

558,261
28,036

5,648,563
(1,252,855)

กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื�น

24,114,920
-

5,323,735
-

586,297
-

4,395,708
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

24,114,920

5,323,735

586,297

4,395,708

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

24,114,920
-

5,323,735
-

586,297
-

4,395,708
-

กําไรสุทธิสําหรับงวด

24,114,920

5,323,735

586,297

4,395,708

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

24,114,920
-

5,323,735
-

586,297
-

4,395,708
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

24,114,920

5,323,735

586,297

4,395,708

0.060

0.017

0.001

0.014

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

17

การแบ่งปันกําไร

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)

16

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

ข้อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ

769,414,847
197,412,897

833,427,979
58,561,251

760,205,464
-

817,602,265
-

รวมรายได้

966,827,744

891,989,230

760,205,464

817,602,265

ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ

(705,544,406)
(137,065,161)

(778,732,504)
(35,827,949)

(700,087,035)
-

(769,258,029)
-

รวมต้นทุนขาย

(842,609,567)

(814,560,453)

(700,087,035)

(769,258,029)

กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น

124,218,177
8,315,744

77,428,777
6,450,031

60,118,429
26,381,770

48,344,236
30,530,695

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย

132,533,921

83,878,808

86,500,199

78,874,931

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(19,042,363)
(49,595,663)
(952,128)
10,035,989

(19,352,287)
(38,303,009)
(1,222,696)
-

(21,561,394)
(28,674,925)
(344,383)
-

(23,822,655)
(21,922,497)
(443,277)
-

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

72,979,756
(13,109,068)

25,000,816
(5,357,388)

35,919,497
(5,538,642)

32,686,502
(3,074,870)

กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื�น

59,870,688
-

19,643,428
-

30,380,855
-

29,611,632
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

59,870,688

19,643,428

30,380,855

29,611,632

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

59,870,688
-

19,643,428
-

30,380,855
-

29,611,632
-

กําไรสุทธิสําหรับงวด

59,870,688

19,643,428

30,380,855

29,611,632

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

59,870,688
-

19,643,428
-

30,380,855
-

29,611,632
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

59,870,688

19,643,428

30,380,855

29,611,632

0.150

0.062

0.076

0.093

ต้นทุนขาย

17

การแบ่งปันกําไร

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)

16

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

6

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของบริษัทใหญ่
กําไรสะสม
ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
จัดสรรแล้ว
ภายใต้การ
- ทุนสํารอง
ควบคุมเดียวกัน
ตามกฎหมาย
บาท
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอํานาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

ทุนที�ออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

200,000,000
-

106,643,230
-

20,636,290
-

2,900,000
-

44,183,544
(24,000,000)
59,870,688

-

374,363,064
(24,000,000)
59,870,688

ยอดคงเหลือ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

200,000,000

106,643,230

20,636,290

2,900,000

80,054,232

-

410,233,752

ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
เพิ�มทุน
เงินปันผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

150,000,000
50,000,000
-

5,360,000
101,283,230
-

20,636,290
-

1,300,000
-

45,855,450
(25,950,000)
(1,300,000)
19,643,428

-

221,851,740
151,283,230
(25,950,000)
19,643,428

200,000,000

106,643,230

20,636,290

1,300,000

38,248,878

-

366,828,398

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปันผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2557

18

15
18

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

7

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
กําไรสะสม
ทุนที�ออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท

จัดสรรแล้ว
- ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

200,000,000
-

106,643,230
-

2,900,000
-

26,994,179
(24,000,000)
30,380,855

336,537,409
(24,000,000)
30,380,855

ยอดคงเหลือ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

200,000,000

106,643,230

2,900,000

33,375,034

342,918,264

ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557
เพิ�มทุน
เงินปันผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

150,000,000
50,000,000
-

5,360,000
101,283,230
-

1,300,000
-

24,185,003
(25,950,000)
(1,300,000)
29,611,632

179,545,003
151,283,230
(25,950,000)
29,611,632

200,000,000

106,643,230

1,300,000

26,546,635

334,489,865

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปันผล
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ยอดคงเหลือ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2557

18

15
18

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ยังไม่ได้จัดสรร
บาท

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

8

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงิ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กลับรายการ) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
สินค้าล้าสมัยและเคลื�อนไหวช้า
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน

72,979,756

25,000,816

35,919,497

12,207,957
(255,221)

11,155,380
(1,703,498)

4,777,354
(377,717)

4,262,156

(78,197)

-

(28,053)
(10,035,989)
(2,996,404)
952,128

(77,312)
(478,739)
1,222,696

2,283
(3,336,005)
344,383

77,086,330

35,041,146

37,329,795

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
- เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
- หนี�สินหมุนเวียนอื�น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

(22,650,442)
(20,382,746)
(1,273,928)
(74,500)
(68,188,950)
102,851
61,385
2,438,806

977,356
(5,498,442)
(272,460)
278,510
20,759,485
(521,788)
56,801
1,650

13,909,167
7,960,645
32,792
(59,220,781)
34,465
-

เงินสดจากการดําเนินงาน
- ดอกเบี�ยจ่าย
- ภาษีเงินได้จ่าย

(32,881,194)
(952,128)
(8,916,225)

50,822,258
(1,222,696)
(6,681,154)

46,083
(344,383)
(4,128,466)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(42,749,547)

42,918,408

(4,426,766)

8

9

9

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

10

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงิ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
เงินจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี�ยรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจากการรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�น
แก่กิจการที�เกี�ยวข้อง
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม

19

(12,573,911)
(2,622,822)
147,510
(146,531)
1,314,988
(60,300,000)

(18,150,382)
(5,414,482)
100,000
(159,441)
355,450
-

(13,511,984)
(187,542)
(103,931)
1,031,293
(76,010,000)

19
9

(26,010,000)

-

10,010,000
-

(100,190,766)

(23,268,855)

(78,772,164)

(4,932,556)
(1,597,312)
(24,000,000)

(4,903,827)
(3,947,271)
151,283,230
(25,950,000)

(4,500,000)
(1,597,312)
(24,000,000)

(30,529,868)

116,482,132

(30,097,312)

(173,470,181)
186,775,947

136,131,685
29,168,870

(113,296,242)
138,691,309

13,305,766

165,300,555

25,395,067

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ�มทุน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ�มขึ�น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื�อ
(รวมอยู่ในเจ้าหนี�การค้า และเจ้าหนี�อื�น)
ซื�อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

14
15
18

ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงิ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท

95,450
5,690,000

215,300
-

2,150
5,690,000

11

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

12

งินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2557
บาท
32,686,502
3,361,438
(1,689,614)
(860,389)
443,277
33,941,214
(3,131,372)
(10,050,732)
(322,203)
28,510
8,937,779
32,004
1,650
29,436,850
(443,277)
(2,557,937)
26,435,636

13

14

งินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2557
บาท
(18,050,000)
(4,612,716)
(68,500)
132,992
(5,000,000)
10,000,000
(17,598,224)

(4,500,000)
(2,018,330)
151,283,230
(25,950,000)
118,814,900

127,652,312
5,901,980
133,554,292

งินเฉพาะบริษัท
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2557
บาท

-

15

16

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
ดังนี้
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่ มบริ ษ ัทดําเนิ นธุ รกิ จหลักในธุ รกิ จการค้าแก๊ ส ธุ รกิ จบริ การขนส่ งแก๊ ส ธุ รกิ จบริ การติ ดตั้งแก๊ สและตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลนี้ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ข้อ มูล ทางการเงิน รวมระหว่างกาลและข้อ มู ล ทางการเงิน เฉพาะบริ ษ ัท ระหว่างกาลที่ น ําเสนอนี้ ได้มี การสอบทานแต่ ยงั ไม่ได้
ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อ มู ล ทางการเงิ น รวมระหว่างกาลและข้อ มู ล ทางการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ระหว่างกาลนี้ ได้จัด ทําขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี
ที่รับ รองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ งมาตรฐานการบัญชี ที่ อ อกภายใต้
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการ
จัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ น ข้อ มู ล ทางการเงิ น หลัก (คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น และงบกระแสเงิ น สด) ได้จัด ทําให้ เป็ นรู ป แบบที่ ส มบู รณ์ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ส่ ว นหมายเหตุ ป ระกอบข้อ มู ล ทางการเงิ น จัด ทําเป็ นแบบย่อ
ให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการบัญ ชี ไทย ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง งบการเงิน ระหว่างกาล และได้เพิ่ มหมายเหตุ ป ระกอบข้อ มูล
ทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน (ต่อ)
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยทัว่ ไปเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 3
รายจ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นครั้ งคราวในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่ าใช้จ่ายหรื อ ค่ าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์
เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2557) การเปลี่ ยนแปลงที่ สํ าคัญ ได้แ ก่ ก ารเพิ่ ม เติ ม ข้อ กําหนดให้ กิ จ การ
จัดกลุ่มรายการที่แสดงอยู่ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุ นในภายหลังได้หรื อไม่ มาตรฐานที่ ปรั บปรุ งนี้ ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2557) กําหนดให้รายการชิ้ น ส่ วนอะไหล่ อุ ป กรณ์ สํารองไว้ใช้งาน และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่ อมบํารุ ง รับรู ้เป็ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเข้าคํานิ ยามของที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ หากไม่ เข้าเงื่ อนไขดังกล่ าวให้ จัดประเภทเป็ นสิ น ค้าคงเหลื อ มาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่ งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่ (ก) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็ น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู ้ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ” ทันที
ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู ้ตามวิธีขอบเขตหรื อรับรู ้
ในกําไรหรื อ ขาดทุ น ได้ และ (ข) ต้น ทุ น บริ การในอดีตจะรั บ รู ้ ในงวดที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์
ที่ยงั ไม่เป็ นสิ ทธิ ขาดจะไม่สามารถรับรู ้ตลอดระยะเวลาการให้บริ การในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กําหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557) ให้ขอ้ กําหนดสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าซึ่งต้องใช้
วิธีส่วนได้เสี ย
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2557) การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ คื อ กําหนดการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ ย วกับ
ส่ วนงานดําเนิ น งาน โดยให้เปิ ดเผยข้อ มู ล ตัววัดมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รวมสําหรั บ เฉพาะส่ วนงานที่ รายงาน
หากโดยปกติมีการนําเสนอข้อมูลจํานวนเงิน ดังกล่าวต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการปฏิบตั ิการ และถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญจากจํานวนเงินที่ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินประจําปี ล่าสุ ดสําหรับส่ วนงานที่รายงานนั้น
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ได้มีการกําหนดคํานิยามของคําว่า “ควบคุม” ซึ่ งถูกนํามาใช้แทนหลักการ
ของการควบคุ ม และการจั ด ทํ า งบการเงิ น รวมภายใต้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 งบการเงิ น รวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ มาตรฐานนี้ ได้ก ําหนดว่าเมื่อ ใดกิ จการควรจัดทํางบการเงิ น รวม ให้ นิ ยามหลัก การของ
การควบคุ ม อธิ บ ายหลักการของการนําหลักการของการควบคุ มไปใช้ รวมถึ งอธิ บ ายถึ งข้อ กําหนดในการจัดทํา
งบการเงิน รวม หลัก การสําคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับ ใหม่น้ ี คือหากมีอาํ นาจควบคุม จะต้องมีการ
จัดทํางบการเงินรวมเฉพาะในกรณี ที่ผลู ้ งทุนได้แสดงให้เห็นถึงอํานาจการควบคุมที่เหนือกว่าผูถ้ ูกลงทุน ผูล้ งทุนได้รับ
ผลตอบแทนที่ ผ ัน แปรจากการที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในผู ้ถู ก ลงทุ น และมี ค วามสามารถในการใช้ อ ํา นาจใน
ผูถ้ ูกลงทุน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่มีการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ได้กาํ หนดคํานิ ยามของสั ญญาร่ วมการงานว่าเป็ นสัญญาที่ ผูร้ ่ วมทุ นตั้งแต่
สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่ วมในกิจกรรมที่จดั ตั้งขึ้น การตัดสิ นใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบ
โดยผูค้ วบคุมร่ วมอย่างเป็ นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของคํานิ ยามว่าการควบคุมร่ วม การร่ วมการงาน
สามารถอยูใ่ นรู ปแบบของการดําเนินงานร่ วมกันหรื อการร่ วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่แสดงออกมาซึ่งสัมพันธ์
กับ ข้อตกลงที่ จดั ทําขึ้ น หากในข้อกําหนดผูร้ ่ วมทุ นได้รับเพียงสิ นทรั พย์สุ ทธิ การร่ วมงานดังกล่าวถื อเป็ นการร่ วมค้า
ส่ วนการดําเนิ น งานร่ วมกันจะมีสิท ธิ ในสิ น ทรั พย์และมีภาระในหนี้ สิ น การดําเนิ นงานร่ วมกันจะบัน ทึกบัญชี สิ ท ธิ
ในสิ นทรั พย์และภาระในหนี้ สิน การร่ วมค้าจะบันทึกส่ วนได้เสี ยโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย มาตรฐานดังกล่าวอาจส่ งผล
กระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่มีการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ ยง
และผลกระทบทางด้านการเงิน ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยที่กิจการมีกับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมการงาน และ
กิจการซึ่ งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม มาตรฐานดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ในกรณี ที่มีการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 13 มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ปรั บ ปรุ ง และลดความซํ้าซ้อ นของคํานิ ยามของ
มูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิ ยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่ งผลกระทบกับ งบการเงิน ของกลุ่ มบริ ษ ัท ยกเว้น เรื่ อ ง
การเปิ ดเผยข้อมูล
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2557) การตีความนี้ ให้ใช้กบั ผลประโยชน์หลังออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าภายใต้การตีความนี้ หมายถึงข้อกําหนดใดๆที่กาํ หนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุนสําหรับผลประโยชน์หลังออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน การตีความนี้ อธิ บาย
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินโครงการจากข้อกําหนดหรื อข้อตกลงที่เกี่ ยวกับเงิน ทุนขั้นตํ่า
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 20 (ปรั บ ปรุ ง 2557) การตี ความนี้ ให้วิธีป ฏิ บ ัติท างการบัญ ชี
สําหรับต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่ วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือ่ ออกจากงาน
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา
16

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเ่ กีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรั บ ปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่และฉบับที่มีการปรับ ปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ องการรวมธุ ร กิ จ ได้ก ํา หนดให้ ชั ด เจนขึ้ นในเรื่ อง
ก) ภาระผูกพันที่ กิจการต้องจ่ายชําระสิ่ งตอบแทนที่อาจจะเกิ ดขึ้ นที่ เข้าคํานิ ยามของเครื่ องมือทางการเงิน ว่าเป็ นหนี้ สิ น
ทางการเงินหรื อส่ วนของเจ้าของตามคํานิ ยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ องการแสดงรายการสําหรั บเครื่ องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ เกี่ ยวข้อง และได้กาํ หนดให้วดั มูลค่า
สิ่ งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมในกําไรหรื อขาดทุนทุกสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้
ถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาํ หรับการจัดตั้งการร่ วมค้าที่อยูภ่ ายใต้มาตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557) ถือปฏิบตั ิกบั สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)
ที่กิจการเป็ นผูอ้ อกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยกเว้นเป็ นการชัว่ คราว
ให้ผูร้ ั บ ประกัน ภัยไม่ ต้อ งปฏิ บ ัติต ามข้อ กําหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ อื่ น ๆ รวมทั้ง
ข้อ กําหนดตามแม่บ ทการบัญชี ในการเลื อ กใช้น โยบายการบัญชี ส าหรั บ สั ญ ญาประกัน ภัย อย่างไรก็ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มีข้อ กําหนด ดังนี้ (ก) ห้ามตั้งประมาณการหนี้ สิ น สําหรั บ ค่ าสิ น ไหมทดแทนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (ข) ให้ทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินจากการประกันภัยที่รับรู ้แล้ว และทดสอบการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และ (ค) ให้ผรู ้ ับประกันภัยบันทึกหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ของกิ จการจนกว่าภาระหนี้ สิ น จากสั ญญาประกัน ภัยนั้น จะหมดลง หรื อ ยกเลิ ก หรื อสิ้ น ผลบังคับ และให้แสดง
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ น
ระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ งส่ วนงานดําเนิ น งาน ได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผยข้อ มูล
เกี่ ยวกับดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการรวมส่ วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นาํ เสนอการกระทบยอดสิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
กับสิ นทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงานให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของกิจการ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) ได้กาํ หนดให้กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้านการลงทุนเปิ ดเผยข้อมูล
ที่กาํ หนดไว้สาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้านการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ งที่ ดิน อาคาร และอุ ป กรณ์ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้ น เกี่ ยวกับ
การปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเสื่ อมราคาสะสม ในกรณี ที่กิจการใช้วธิ ีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการ
ที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญแก่กิจการที่รายงาน หรื อแก่บริ ษทั ใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้องเปิ ดเผยจํานวนเงิน
ที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) ให้กิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งรวมบริ ษทั
ย่อยเข้ามาในการจัดทํางบการเงิน รวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิ จการเพียงงบเดียวได้ และได้กาํ หนดให้วดั มูลค่ า
เงิน ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าวด้วยมูล ค่ ายุติธรรมและรั บ รู ้ ก ารเปลี่ยนแปลงในมูล ค่ ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ องอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ได้กาํ หนดให้ชัดเจนขึ้นว่ากิ จการควร
พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนนั้นเข้า
เงื่อนไขการรวมธุรกิจหรื อไม่
ผูบ้ ริ หารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อ
กลุ่มกิจการ
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นโยบายการบัญชีใหม่
3.1

บัญชีกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมาถือปฏิบตั ิดงั นี้
บริษัทร่ วม
บริ ษ ัทร่ วมเป็ นกิ จการที่ กลุ่ มบริ ษ ัทมี อิ ทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ ไม่ถึ งกับควบคุ มซึ่ งโดยทั่วไปก็คือการที่ กลุ่ มบริ ษ ัท
ถือหุน้ ที่มสี ิ ทธิออกเสี ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรับรู ้เริ่ มแรก
ด้วยราคาทุนและใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุ น ของกลุ่มบริ ษ ัท ในบริ ษทั ร่ วมที่ เกิ ดขึ้น ภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรื อ ขาดทุน และ
ส่ วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของการ
เปลี่ ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่ าวข้างต้น จะปรั บ ปรุ งกับ ราคาตามบัญ ชี ของเงิน ลงทุ น เมื่อ ส่ วนแบ่ งขาดทุ น ของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมนั้น กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้
ส่ วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในหนี้ของบริ ษทั ร่ วมหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริ ษทั ร่ วม
รายการกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่มบริ ษทั กับบริ ษทั ร่ วมจะตัดบัญชี เท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมนั้น
รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ร่ วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั กําไรและขาดทุน
เงินลงทุนจากการลดสัดส่ วนในบริ ษทั ร่ วมจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยใช้วธิ ีราคาทุน
รายชื่อของบริ ษทั ร่ วมและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

4

การประมาณการ
ในการจัด ทําข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จ การประมาณการและข้อ สมมติ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
นํานโยบายการบัญชี มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการที่มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
5

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุรกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
การจัดกลุ่มโดยทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
จําหน่ายแก๊สปิ โตรเลียม
บริ การขนส่ ง
ขายและบริ การติดตั้ง
บริ การตรวจสอบความปลอดภัย

ได้แก่ ธุรกิจจําหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรื อน อุตสาหกรรม และขนส่ ง
ได้แก่ ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
ได้แก่ ธุรกิจบริ การติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ได้แก่ ธุรกิจบริ การตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

รายได้จากส่วนงานธุ รกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุ รกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน - กําไรขั้นต้น
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

ขายและบริการติดตั้ง
บริการตรวจสอบ
ขาย
บริการติดตั้ง ความปลอดภัย
บาท
บาท
บาท

จําหน่ ายแก๊ ส
ปิ โตรเลียม
บาท

บริการขนส่ ง
บาท

240,825,568
(10,573)
240,814,995

11,393,510
(7,444,130)
3,949,380

3,107,980
(735,938)
2,372,042

82,408,847
(546,182)
81,862,665

13,923,966
(480,350)
13,443,616

351,659,871
(9,217,173)
342,442,698

12,259,898

915,289

299,589

30,460,372

5,631,702

49,566,850
28,827,742
(356,172)
1,486,889
29,958,459
(5,843,539)
24,114,920

รวม
บาท

21

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
5

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

รายได้จากส่วนงานธุ รกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุ รกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน - กําไรขั้นต้น
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ขายและบริการติดตั้ง

จําหน่ ายแก๊ ส
ปิ โตรเลียม
บาท

บริการติดตั้ง
บาท

บริการตรวจสอบ
ความปลอดภัย
บาท

บริการขนส่ ง
บาท

ขาย
บาท

รวม
บาท

315,838,550
315,838,550

14,701,497
(9,921,460)
4,780,037

4,689,653
(602,597)
4,087,056

4,440,078
(376,844)
4,063,234

9,374,422
(82,239)
9,292,183

349,044,200
(10,983,140)
338,061,060

15,027,264

(28,539)

1,119,399

4,476,245

5,107,920

25,702,289
7,532,357
(460,334)
7,072,023
(1,748,288)
5,323,735

กําไรสุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

รายได้จากส่วนงานธุ รกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุ รกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน - กําไรขั้นต้น
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

ขายและบริการติดตั้ง

จําหน่ ายแก๊ ส
ปิ โตรเลียม
บาท

บริการขนส่ ง
บาท

ขาย
บาท

บริการติดตั้ง
บาท

บริการตรวจสอบ
ความปลอดภัย
บาท

รวม
บาท

760,205,464
(10,573)
760,194,891

37,670,619
(22,206,400)
15,464,219

11,053,986
(1,834,029)
9,219,957

147,352,663
(1,578,182)
145,774,481

37,047,167
(872,971)
36,174,196

993,329,899
(26,502,155)
966,827,744

60,309,032

2,809,440

2,298,845

44,114,938

14,685,922

124,218,177
63,895,895
(952,128)
10,035,989
72,979,756
(13,109,068)
59,870,688

กําไรสุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

100,629,489

33,265,262

6,276,198

59,142,963

5,533,753

204,847,665

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม

276,867,138

42,675,903

61,236,007

152,946,042

31,585,607

565,310,697

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

155,076,945

22

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
5

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

จําหน่ ายแก๊ ส
ปิ โตรเลียม
บาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ขายและบริการติดตั้ง
บริการตรวจสอบ
บริการขนส่ ง
ขาย บริการติดตั้ง
ความปลอดภัย
บาท
บาท
บาท
บาท

817,602,265
817,602,265

46,613,686
(30,950,802)
15,662,884

17,952,042
(2,126,328)
15,825,714

18,516,515
(3,988,370)
14,528,145

28,748,561
(378,339)
28,370,222

929,433,069
(37,443,839)
891,989,230

49,466,244

2,880,459

4,050,905

6,530,242

14,500,927

77,428,777
26,223,512
(1,222,696)
25,000,816
(5,357,388)
19,643,428

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

100,744,861

37,485,788

8,227,574

60,409,843

3,999,515

210,867,581

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม

329,703,902

45,325,951

47,549,050

80,623,661

28,710,834

531,913,398

รายได้จากส่วนงานธุ รกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุ รกิจ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน - กําไรขั้นต้น
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

รวม
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

165,085,000

หนี้สินทั้งสิ้นในงบการเงินรวม

6

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 19)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าสิ นค้าจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
- ค่าบริ การตรวจสอบความปลอดภัย
- ค่าบริ การจ้างเหมาก่อสร้างคลัง
ลูกหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

63,290,499
(1,267,461)
62,023,038
148,866
2,940,019
9,836,125
1,681,416

64,301,429
(1,194,452)
63,106,977
170,915
2,486,896
5,074,242
-

36,653,748
(948,591)
35,705,157
920,200
148,866
1,042,190
3,173,890

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

4,531,497
18,818,501

5,618,201
-

-

-

6,649,559
106,629,021

3,866,498
80,323,729

40,990,303

50,785,025
23

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
6

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

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

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

44,297,692

38,483,909

23,180,932

31,465,746

11,862,486
983,053
778,873
5,368,395
63,290,499
(1,267,461)
62,023,038

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

8,983,757
683,729
581,864
3,223,466
36,653,748
(948,591)
35,705,157

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

ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าค่ าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญที่ ได้บ ันทึ กไว้เพียงพอแล้วโดยคํานึ งจากลัก ษณะของลู ก หนี้ การค้า และจากประสบการณ์
การเรี ยกเก็บหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั ลูกหนี้ เกินกําหนดชําระบางส่ วนได้มีรับเช็คธนาคารลงวันที่ล่วงหน้ามาเป็ นหลักประกันเรี ยบร้อยแล้ว
และการเรี ยกเก็บเงินตามเช็คลงวันที่ล่วงหน้าดังกล่าวยังเป็ นไปตามปกติ
7

ลูกหนี้การค้ าที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่ าหนึ่งปี
บริ ษทั ได้มีการจัดประเภทลูกหนี้ การค้าจํานวน 4 ราย ซึ่งบริ ษทั ได้มีการดําเนิ นคดีฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2555 ผลของคดีได้สิ้นสุ ดและ
ศาลมีคาํ สั่งกําหนดให้ลูกหนี้ จ่ายชําระเงินต้นทั้งหมดให้แก่ บริ ษทั โดยลูกหนี้ ได้จ่ายชําระเงินให้แก่บริ ษทั เป็ นเช็คธนาคารลงวันที่
ล่วงหน้าและมีกาํ หนดชําระทุกๆ สิ้ นเดือนนับจากวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็ นงวดแรกจนกระทัง่ ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
เป็ นงวดสุ ดท้าย ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั จึงจัดประเภทลูกหนี้ การค้าที่ถึงกําหนดชําระเกิ นกว่าหนึ่ งปี จํานวน
1.43 ล้านบาท เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ลูกหนี้ เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าจํานวน 2.42 ล้านบาท ถูกจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
โดยการรับชําระเงินยังคงเป็ นไปตามวันที่ที่ลงในเช็ครับล่วงหน้าตามที่ได้ตกลงกันไว้จนถึงวันที่ในปัจจุบนั

24

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
8

สิ นค้ าคงเหลือ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สิ นค้าสําเร็ จรู ป - แก๊สปิ โตรเลียม
- ถังแก๊สติดตั้งและชุดอุปกรณ์
งานระหว่างทํา - การติดตั้งระบบแก๊ส
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

22,052,851
20,012,588
36,670,291
3,420,001
1,595,713
83,751,444
(779,806)
(5,232,410)
77,739,228

30,081,910
22,091,208
5,877,366
3,840,144
1,478,070
63,368,698
(858,396)
(891,664)
61,618,638

22,121,265
22,121,265
22,121,265

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

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีค่าเผื่อต่าง ๆ สําหรับสิ นค้าสําเร็ จรู ปโดย เฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งแก๊ส
เป็ นจํานวน 6.01 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 1.75 ล้านบาท)
24

24

9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด

90,359,770
90,359,770

25

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การจําหน่าย
ส่ วนแบ่งผลกําไร
ราคาตามบัญชีปลายงวด

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

26,010,000
10,035,989
36,045,989

-

-

-

การซื้ อเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด มีมติอนุ มตั ิการซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (“CAZ”) ซึ่ งประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับการรั บเหมาก่อสร้าง จํานวน 260,100 หุ ้น
โดยมีราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นอัตราส่ วนร้ อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบี ยน โดยได้มีการจ่ายซื้ อเงินลงทุ น
ในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุ รกิจทําให้กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะสามารถขยายธุ รกิจด้าน
การรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าที่สินทรัพย์อิสระภายนอกเพื่อทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CAZ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวได้ถูกจัดทําและแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนต่างของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายไป
กับ มูลค่ าสิ น ทรั พย์สุ ท ธิ ที่ ได้มาเป็ นกําไรจากการลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมที่ แสดงรวมอยู่ในส่ วนแบ่ งกําไรจากเงิน ลงทุ น ใน
บริ ษทั ร่ วมไว้ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558
ส่ วนต่างดังกล่าวเกิ ดจากมูลค่าของสิ นทรัพย์สุ ทธิ ที่ได้มามากกว่าสิ่ งตอบแทนที่จ่ายไป เนื่ องจาก CAZ มีความต้องการเงิน
สนับสนุนทางธุรกิจระยะสั้นในขณะนั้น
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
การซื้ อเงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้เป็ นสรุ ปสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้ CAZ และจํานวนของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู ้ ณ วันรวมธุรกิจ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ล้านบาท
สิ่ งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
เงินสด
สิ่ งตอบแทนทั้งหมด
มูลค่ าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสํ าหรับสิ นทรัพย์ ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
อุปกรณ์
เงินประกันและมัดจํา
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินมัดจํา
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันผลงาน
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ ที่สามารถระบุได้ สุทธิ
สัดส่ วนการถือหุน้ (ร้อยละ)
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยกลุ่มบริ ษทั
(กําไร)จากการลงทุนในบริษัทร่ วมตามที่แสดงรวมไว้ ในส่ วนแบ่ งกําไรจากการลงทุน
ในบริษัทร่ วมของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

26.01
26.01
32.29
165.14
23.35
30.83
24.80
(100.28)
(35.11)
(41.05)
(13.78)
(18.29)
67.90
47.72
32.41
(6.40)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สั ดส่ วนการถือหุ้นร้ อยละ
ชื่ อบริษัท
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”)
บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด (“GG”)
บริ ษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จํากัด (“RE”)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด (“CAZ”)

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริ การติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
ธุรกิจบริ การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบแก๊ส
รถยนต์และอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริ การรับเหมาก่อสร้าง

30 กันยายน
พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

99.99
99.99

99.99
99.99

ถือหุน้ โดยตรง

99.99

99.99

ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน TT

47.72

-

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศไทย
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
10

อสั งหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน
รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
อาคารสํ านักงานให้ เช่ า
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา

5,207,875
(258,501)
4,949,374

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

43,000,000

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558*

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 4.95 ล้านบาท ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
(หมายเหตุ 14)
* กลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างให้บริ ษ ัทประเมินมูลค่าที่สินทรัพย์อิสระภายนอกเพื่อทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนสําหรับอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกที่ต้ งั อยู่ที่สํานักงานใหญ่ มูลค่ายุติธรรมได้จดั ทําขึ้นตามหลักเกณฑ์รายได้
ตามรายงานลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าไม่มีปัจจัยที่สําคัญที่อาจจะ
กระทบต่อมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
11

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท

208,378,637
8,229,243
(114,883)
(11,645,332)
204,847,665

95,551,749
5,879,692
(2,283)
(4,644,987)
96,784,171
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
11

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 อาคารและอุปกรณ์คลังเก็บแก๊สซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 31.92 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 :
33.17 ล้านบาท) ยังคงไม่ ส ามารถเปิ ดดําเนิ น การได้ เนื่ อ งจากยังไม่ได้รับ ใบอนุ ญ าตใช้อ าคารคลังก๊ าซจากหน่ วยงานราชการ
ส่ วนท้องถิ่น แห่ งหนึ่ ง และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นคดีฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายอันเนื่ องจาก
หน่วยงานดังกล่าวออกใบอนุ ญาตที่เกี่ยวข้องล่าช้าแล้ว ซึ่งในปัจจุบนั ยังไม่มีความคืบหน้าในคดีฟ้องร้องดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ทาคู นิ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยได้น ําที่ ดิน พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างซึ่ งมีมูล ค่ า
ตามบัญ ชี สุ ท ธิ 47.83 ล้า นบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 : 48.84 ล้านบาท) ไปคํ้าประกัน วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี วงเงิ น เลตเตอร์
ออฟเครดิตหรื อทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน วงเงินสิ นเชื่อประเภทสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กบั กลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 14)
ณ วันที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2558 บริ ษ ัท จี แก๊ ส โลจิสติกส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยได้น ํารถบรรทุ กและยานพาหนะสําหรั บขนส่ งแก๊ ส
ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี สุทธิ 10.26 ล้านบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 : 11.73 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่กู้ยืมจาก
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

12

สิ นทรัพย์ (หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,782,067
(1,192,333)
589,734

991,331
(423,222)
568,109

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
(323,903)
(323,903)

483,837
483,837

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวของค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ และสํารอง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวของรายการสัญญาเช่ าทางการเงิน
และรายการกําไรและขาดทุนอันเกิดจากการซื้อสิ นทรัพย์ระหว่างกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
13

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 19)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า - สัญญาก่อสร้าง
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เงินนําส่ งกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงค้างจ่าย1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

77,038,376

65,376,532

42,998,200

58,853,788

2,560,259
647,535

3,147,009
37,830,978

2,380,850
52,132
1,882,904
-

2,684,430
43,603
1,383,215
-

1,375,399
7,701,866
89,323,435

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

772,603
3,105,689
51,192,378

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

ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานได้กาํ หนดให้ผคู ้ า้ แก๊สตามมาตรา 7 ต้องนําเงินส่ งเข้ากองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
ตามอัตราที่กาํ หนด ซึ่ งอัตราการนําส่ งเงินดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามช่องทางการจําหน่ ายโดยกลุ่มบริ ษทั ได้ขายแก๊สให้แก่ลูกค้า
สถานี บริ การแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม และโรงบรรจุแก๊สสําหรับการอุปโภคในครัวเรื อน เงินนําส่ งเข้ากองทุนดังกล่าวจะเรี ยกเก็บ
จากลู ก ค้า โดยรวมอยู่ใ นราคาขายและมี ก ํา หนดส่ งให้ กับ กองทุ น นํ้ามัน เชื้ อ เพลิ ง ภายใน 60 วัน นั บ ถัด จากวัน สิ้ น เดื อ น
ที่จาํ หน่าย โดยคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานได้ปรับโครงสร้างราคาหน้าโรงคลัง และยกเลิกเงินส่ งเข้ากองทุนฯ สําหรับ
การจําหน่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
14

เงินกู้ยืมระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ราคาตามบัญชีปลายงวด

ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

40,641,417
(4,932,556)
35,708,861

15,500,000
(4,500,000)
11,000,000

บริษัท
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นจํานวน 30 ล้านบาท โดยมี
กําหนดชําระคืนเงินต้นงวดละ 500,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกู้ยมื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และคํ้าประกัน
โดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 10 และหมายเหตุ 11)
บริษัทย่ อย
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริ ษ ัท จี แก๊ส โลจิส ติกส์ จํากัด ได้ท าํ สัญ ญากู้ยืมเงิน ระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เป็ นจํานวน 24.60 ล้านบาท โดยกําหนดชําระคืนภายใน 60 เดือน เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และคํ้าประกันโดย
ยานพาหนะสําหรับขนส่ งแก๊ส (หมายเหตุ 11)
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จํากัด ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็ น
จํานวน 2.50 ล้านบาท โดยกําหนดชําระคื น งวดละ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงิ น กู้ยืม ดังกล่ าวมีอ ัตราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ
MLR ต่อปี และคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (หมายเหตุ 11)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
14

เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวมีดงั ต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

6,108,861
29,600,000
35,708,861

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

6,000,000
5,000,000
11,000,000

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

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

35,600,000
108,861
35,708,861

รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว
15

ทุนเรื อนหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ราคาตามบัญชีปลายงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ราคาตามบัญชีปลายงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

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

11,000,000
11,000,000

15,500,000
15,500,000

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

ส่ วนเกินทุน
มูลค่ าหุ้น
บาท

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

400,000,000

200,000,000

400,000,000

200,000,000

-

-

-

-

-

-

400,000,000

200,000,000

400,000,000

200,000,000

106,643,230

306,643,230

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

150,000,000
50,000,000

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

150,000,000
50,000,000

5,360,000
101,283,230

155,360,000
151,283,230

400,000,000

200,000,000

400,000,000

200,000,000

106,643,230

306,643,230

106,643,230

รวม
บาท
306,643,230
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
15

ทุนเรื อนหุ้น (ต่อ)
วันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกจํานวน 100,000,000 หุ ้น โดยการ
ขายหุน้ ใหม่ให้แก่ผจู ้ องในราคาหุน้ ละ 1.60 บาท (ทุน 0.50 บาท และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ 1.10 บาท) เป็ นจํานวนเงินรวม 160 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และหุน้ ของบริ ษทั เริ่ มการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนจํานวน 8.72 ล้านบาท
แสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ที่ได้รับจากผูถ้ ือหุน้
ในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จากจํานวน 150 ล้านบาท เป็ นจํานวน 200 ล้านบาท และอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั จากหุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ
0.50 บาท เพื่อรับรองการเสนอขายหุ ้นให้แก่ประชาชนทัว่ ไป การออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญดังกล่าว
ส่ งผลให้บริ ษทั มีหุน้ สามัญจดทะเบียนและหุ ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วเพิ่มขึ้นเป็ น 400 ล้านหุน้

16

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่คาํ นวณโดยการหารกําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวน
หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างงวด
ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ชาํ ระแล้วและคงเหลือในระหว่างงวด (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ชาํ ระแล้วและคงเหลือในระหว่างงวด (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

24,114,920

5,323,735

586,297

4,395,708

400,000,000
0.060

317,582,418
0.017

400,000,000
0.001

317,582,418
0.014

59,870,688

19,643,428

30,380,855

29,611,632

400,000,000
0.150

317,582,418
0.062

400,000,000
0.076

317,582,418
0.093
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
16

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.5 บาท
(หมายเหตุ 15) เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่นาํ มาใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นสําหรับ
งวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้ถู กปรั บปรุ งเพื่ อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงจํานวนหุ ้ นในปี ปั จ จุ บ ัน เสมื อ นว่า
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ นั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว
บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวด

17

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ต้ งั ค้างจ่ายโดยใช้วธิ ี ประมาณการจากฝ่ ายบริ หาร โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั กําไรรวมทั้งปี
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อัตราร้อยละ 18 ต่อปี (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
คืออัตราร้อยละ 20 ต่อปี )

18

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท แบ่งเป็ น เงินปั น ผลจ่ายจากผลการดําเนิ น งานสําหรั บ งวดวัน ที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 6 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
และเงินปันผลส่ วนที่เหลือจ่ายจากผลการดําเนิ นงานสําหรับงวดวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 24 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เมื่อ วัน ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ ป ระชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษ ัท ได้อ นุ มตั ิ การจ่ ายเงิน ปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ น งาน
สําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ ้นละ 1.73 บาท สําหรับจํานวนหุ ้น 15,000,000 หุ ้น
รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 25.95 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
19

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นกลุ่มบุคคลธรรมดาจํานวน 4 คน ซึ่ งถือหุ ้นในจํานวนรวม
ร้อยละ 60 ของหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ 9
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการซื้ อ/ขายสิ นค้ าและบริการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
บรื ษทั ร่ วม

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

-

-

920,200

947,170

1,681,416
1,681,416

-

1,839,041
1,334,849
3,173,890

869,178
869,178

-

-

2,380,850

2,684,430

-

-

52,132

43,603
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
19

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

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีตน้ งวด
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
รับคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายงวด

60,300,000
60,300,000

-

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
30,000,000
76,010,000
(10,010,000)
96,000,000

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

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริ ษทั ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมแก่ บริ ษทั
ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 46 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 30 ล้านบาท) และบริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน
50 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี) เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่แสดงในข้อมูลทางการเงินรวมเป็ นเงินให้กยู้ ืมที่
กลุ่มบริ ษ ัทให้แก่ บ ริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 60.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี) เงิน ให้กู้ยืมดังกล่ าวเป็ น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี และมีกาํ หนดการชําระคืนเมื่อ
ทวงถาม
ค)

รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ ดอกเบีย้ รับและรายได้อื่น
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

-

10,573

-

-

-

2,580,000

2,193,000

1,291,906
1,291,906

-

347,836
1,071,233
1,419,069

226,027
226,027

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการขายแก๊ ส
บริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ (รวมอยู่ในรายได้อื่น)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
19

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

รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ ดอกเบีย้ รับและรายได้อื่น (ต่อ)
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการขายแก๊ ส
บริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปันผล (รวมอยู่ในรายได้ อื่น)
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ (รวมอยู่ในรายได้อื่น)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

-

10,573

-

-

-

7,364,776

6,317,047

-

-

10,609,937

18,004,874

1,681,416
1,681,416

-

969,863
1,334,849
2,304,712

604,110
604,110
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
19

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

การซื้ อสิ นค้ าและรับบริการ และดอกเบีย้ จ่ าย
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

-

281,243

19,245

-

-

126,000

105,917

-

-

7,439,130

9,908,960

-

-

51,595

33,775

-

-

364,915

168,609

-

-

378,000

317,751

-

-

22,171,400

30,938,302

-

-

143,361

107,609

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ซื้ อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
ค่ าเช่ าสํ านักงาน
บริ ษทั ย่อย
ค่ าขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ย่อย
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ซื้ อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
ค่ าเช่ าสํ านักงาน
บริ ษทั ย่อย
ค่ าขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
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รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
จ)

ค่ าตอบแทนผู้บริหารที่สําคัญ
ผูบ้ ริ หารสํ าคัญของบริ ษ ัท รวมถึ งกรรมการ (ไม่ ว่าจะทําหน้าที่ ในระดับบริ หารหรื อไม่ ) และคณะผูบ้ ริ หารของกลุ่ มบริ ษ ัท
ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่ายสําหรับผูบ้ ริ หารสําคัญ มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

1,872,154
10,461
1,882,615

1,678,311
9,733
1,688,044

1,872,154
10,461
1,882,615

1,678,311
9,733
1,688,044

5,616,462
31,383
5,647,845

4,838,165
29,198
4,867,363

5,616,462
31,383
5,647,845

4,838,165
29,198
4,867,363
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
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ภาระผูกพัน
ก)

หนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้มีการขอให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับการซื้ อ
แก๊ ส ปิ โตรเลี ยมและการคํ้าประกัน การขอใช้ไฟฟ้ า และบริ ษ ัทร่ วมสํ าหรั บ การซื้ อสิ น ค้า และเงิ น รั บ ล่ วงหน้ าจากลู กค้า
ดังต่อไปนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

หนังสื อคํ้าประกัน สําหรับ
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ร่ วม
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

92,379,259
138,307,735
230,686,994

84,842,359
84,842,359

71,934,484
71,934,484

64,934,484
64,934,484

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรื อทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสื อ
คํ้าประกัน วงเงิน สิ น เชื่ อประเภทสั ญญาซื้ อขายเงิน ตราต่ างประเทศล่วงหน้า วงเงิน กู้ยืม วงเงินสิ นเชื่ อดังกล่ าวคํ้าประกัน
โดยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 10 และ 11) เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริ ษทั และมีกรรมการร่ วมคํ้าประกัน
ข)

ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สําหรั บ
สัญญาเช่าที่ดินสําหรับที่ต้ งั คลังสิ นค้าที่จงั หวัดพิจิตร สัญญาเช่าอาคารและรถยนต์ ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี
ถึง 22 ปี ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

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

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

957,784
1,909,138
5,522,783
8,389,705

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

948,884
2,304,538
5,522,783
8,776,205

914,084
2,585,938
5,818,646
9,318,668
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
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เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน
21.1 การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการซื้ อธุรกิจ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 8/2558 มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจดทะเบียนบริ ษทั นิ วแมน
กรี น จํากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับ การลงทุ นในบริ ษ ัท บริ ษ ัทใหม่ ดังกล่ าวจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อวันที่
28 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น 150 ล้า นบาท เพื่ อ ซื้ อ เงิ น ลงทุ น ใหม่ ในหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท เวลล์ โคราช
เอ็นเนอร์ยี จํากัด
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ใหม่ดงั กล่าวทําสัญญาซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จํากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจ
เกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้าจากเศษซากวัสดุ จํานวน 12.60 ล้านหุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ ้นละ
11.11 บาท ซึ่ งราคาซื้ อดังกล่าวไม่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมที่จดั ทําโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
สิ่ งตอบแทนที่ จ่ายทั้งหมดมีจาํ นวน 140 ล้านบาท คิดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 45 ของทุ นที่ ชาํ ระแล้ว กลุ่ มบริ ษทั ได้จ่ายชําระเงิน
เต็มจํานวนสําหรับการซื้อกิจการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
21.2 การออกหุ้นเพิม่ ทุน
วัน ที่ 16 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ งที่ 8/2558 มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ทาคู นิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่ เกิ น 400,000,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษ ัท อัตราส่ วน 1 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นใหม่ และกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นที่ ราคา 1 บาท ทั้งนี้
การออกหุน้ นี้จะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไปในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
21.3 การออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 8/2558 มีมติอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TAKUNI-W)
มีอายุ 5 ปี ซึ่งมี จํานวนรวมไม่เกิน 400,000,000 หุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมและผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ในอัตราส่ วน
2 หุ ้นสามัญเดิมหรื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย และกําหนดราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 2 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ ี จะมีการนําเสนอต่ อที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิ จารณาอนุ ม ัติต่อไปในวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
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