บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562

2562
(บาท)

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

472,611,336

138,272,339

320,426,587

101,316,422

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

7

265,180,232

305,583,093

79,040,966

130,439,563

สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา

8

524,091,002

707,291,598

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

5

18,320,000

320,000

87,330,000

256,304,000

สิ นค้าคงเหลือ

9

61,079,605

222,170,664

11,135,478

37,713,827

7,961,308
1,349,243,483

15,573,223
1,389,210,917

114,027
498,047,058

1,508,257
672,346,796

29,819,939

48,846,959

15,800,000

11,899,000

111,458,970

91,459,170

4,000,000

4,000,000

86,670,000

30,490,000

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

-

145,064,727

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีติดภาระคําประกัน

6, 16

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

10

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

5

1,446,592
-

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม

5,205,714
-

4,286,852

11,044,685

3, 13

721,355,574

692,023,810

14

19,383,641
15,950,213

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

59,201,371

19,383,641
14,488,436

1,632,859

1,927,336

76,240,690

8

54,192,041

11,616,698

151,192,729

118,557,201

7,683,526

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ลูกหนีเงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ายรอขอคืน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

-

57,572,203
-

5, 15

ลูกหนีค่าทีดิน

-

-

-

798,783

5,608,105

8,976,900
1,988,731

2,168,214

7,421,244
1,088,973,041

3,656,157
930,431,406

2,985,680
291,085,343

2,969,215
207,038,446

2,438,216,524

2,319,642,323

789,132,401

879,385,242

22

8

2,125,357

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562

2562
(บาท)

หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน

6, 16
16

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หนีสิ นทีเกิดจากสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลอืน

8

7,793

16,706,125

-

-

509,103,580

222,247,286

-

-

277,024,282

397,373,601

141,438,716

243,746,702

-

2,500,000

-

-

-

-

-

-

5, 16

-

-

24,786,978

90,425,414
24,647,153

16

20,000,000

16

38,640,000

38,640,000

3, 16

24,480,468

9,575,603

4,144,602

577,715

34,800,928

26,919,649

5,408,831

2,853,593

1,049,640,369

958,286,681

31,172,467

119,157,098

16

84,300,000

105,060,000

3, 16

36,217,401

22,575,796

15

14,236,079

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
(2562 : ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่ า
ทางการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี )
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน

976,658
-

1,230,938
-

หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
(2562: หนีสิ นตามสัญญาเช่ าการเงิน)
รายได้รอการรับรู ้

-

4,944,756
-

1,888,014
-

ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน

14,546,787

16,410,211

4,776,029

8,833,721

9,632,728

20,410,470

670,188

12,074,354

158,932,995

164,456,477

10,390,973

22,796,089

1,208,573,364

1,122,743,158

41,563,440

141,953,187

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

9

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562

2563

2562

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 1,200,000,000 หุ้น
มูลค่ า 0.5 บาทต่ อหุ้น)
ทุนทีออกและชําระแล้ว
(หุ้นสามัญจํานวน 800,000,000 หุ้น
มูลค่ า 0.5 บาทต่ อหุ้น)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

600,000,000

600,000,000

600,000,000

600,000,000

400,000,000
305,527,766

400,000,000
305,527,766

400,000,000
305,527,766

400,000,000
305,527,766

20,636,290

20,636,290

17

11,552,000
73,301,010
81,852,708
892,869,774

9,942,000
64,578,296
81,852,708
882,537,060

11,552,000
30,489,195
747,568,961

9,942,000
21,962,289
737,432,055

12

336,773,386
1,229,643,160

314,362,105
1,196,899,165

747,568,961

737,432,055

2,438,216,524

2,319,642,323

789,132,401

879,385,242

17

10

-

-

บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุด

สําหรับปี สิ นสุด

วันที 31 ธันวาคม

วันที 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย

632,836,672

744,449,890

509,916,823

742,388,886

2,445,501,282

2,332,436,950

103,403,762

379,210,496

18

3,078,337,954

3,076,886,840

613,320,585

1,121,599,382

9

(589,241,817)

(717,008,797)

(495,822,922)

(719,251,597)

(2,215,201,970)

(2,061,780,789)

(92,383,128)

(332,578,891)

กําไรขันต้ น

273,894,167

298,097,254

25,114,535

69,768,894

รายได้อืน

10,307,970

17,844,925

55,660,053

38,979,718

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(4,111,173)

(5,356,979)

(2,058,556)

(2,808,439)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(159,679,829)

(190,209,380)

(46,201,020)

(72,698,475)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน

120,411,135

120,375,820

32,515,012

33,241,698

ต้นทุนทางการเงิน

(22,801,343)

(14,556,181)

(278,686)

(130,618)

ทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย

(2,345,564)

(1,317,125)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

95,264,228

104,502,514

32,236,326

33,111,080

(21,597,859)
73,666,369

(30,751,502)
73,751,012

(179,483)
32,056,843

(8,683,554)
24,427,526

รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการก่อสร้างและการให้บริ การ

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

22

11

-

-

บริ ษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุด

สําหรับปี สิ นสุด

วันที 31 ธันวาคม

วันที 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกําหนดไว้

-

(5,366,067)

-

(3,554,086)

-

-

73,666,369

1,073,214
(4,292,853)
69,458,159

32,056,843

710,817
(2,843,269)
21,584,257

32,255,634

27,158,513

32,056,843

24,427,526

41,410,735
73,666,369

46,592,499
73,751,012

32,056,843

24,427,526

32,255,634

23,278,811

32,056,843

21,584,257

41,410,735
73,666,369

46,179,348
69,458,159

32,056,843

21,584,257

0.04

0.03

0.04

0.03

ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

22

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

12

-

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

12

23

12

-

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุ รกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

305,527,766

20,636,290

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

การเปลียนแปลงสัดส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ในบริ ษทั ย่อย

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

400,000,000

8,692,000

72,549,501

1,070,428

808,475,985

80,721,117

889,197,102

(30,000,016)
(30,000,016)

(19,350,002)
(19,350,002)

(49,350,018)
(49,350,018)

80,782,280
80,782,280

206,811,642
206,811,642

287,593,922
287,593,922

27,158,513
(3,879,702)
23,278,811

46,592,499
(413,151)
46,179,348

73,751,012
(4,292,853)
69,458,159

รายการกับผู้ถือหุ้ นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้ น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

24

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(30,000,016)
(30,000,016)

-

การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย
การได้มาซึงส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลียนแปลง
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย

-

80,782,280
80,782,280

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

17

400,000,000

305,527,766

20,636,290

13

27,158,513
(3,879,702)
23,278,811

-

1,250,000

(1,250,000)

-

9,942,000

64,578,296

81,852,708

882,537,060

314,362,105

1,196,899,165

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
หมายเหตุ

ชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุ รกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

400,000,000

305,527,766

20,636,290

9,942,000

การเปลียนแปลงสัดส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)
64,578,296

ในบริ ษทั ย่อย

81,852,708

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

882,537,060

314,362,105

1,196,899,165

รายการกับผู้ถือหุ้ นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้ น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

24

-

-

-

-

(21,922,920)
(21,922,920)

-

(21,922,920)
(21,922,920)

(18,999,454)
(18,999,454)

(40,922,374)
(40,922,374)

-

-

-

-

32,255,634
32,255,634

-

32,255,634
32,255,634

41,410,735
41,410,735

73,666,369
73,666,369

-

-

-

1,610,000

(1,610,000)

-

11,552,000

73,301,010

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

17

400,000,000

305,527,766

20,636,290

14

81,852,708

892,869,774

336,773,386

1,229,643,160

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

400,000,000

305,527,766

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
8,692,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

31,628,025

745,847,791

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั

24

-

-

-

(29,999,993)

(29,999,993)

-

-

-

(29,999,993)

(29,999,993)

กําไร

-

-

-

24,427,526

24,427,526

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

-

-

-

(2,843,269)

(2,843,269)

-

-

-

21,584,257

21,584,257

-

-

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

17

400,000,000

15

305,527,766

1,250,000

(1,250,000)

9,942,000

21,962,289

737,432,055

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563

400,000,000

305,527,766

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
9,942,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุ้น

21,962,289

737,432,055

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั

24

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

-

-

-

(21,919,937)

(21,919,937)

-

-

-

(21,919,937)

(21,919,937)

-

-

-

32,056,843
32,056,843

32,056,843
32,056,843

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

17

400,000,000

16

305,527,766

1,610,000

(1,610,000)

11,552,000

30,489,195

747,568,961

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรั บรายการทีกระทบกําไรเป็ นเงิ นสดรั บ (จ่ าย)
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนการด้อยค่าทีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
กําไรจากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายหลักทรัพย์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ทีใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ตัดจําหน่ายภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
เงินปั นผลรับ
ดอกเบียรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ด

วันที 31 ธันวาคม

วันที 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
73,666,369

73,751,012

32,056,843

24,427,526

13

21,597,859
22,801,343
87,472,358
-

30,751,502
14,556,181
65,345,405
22,477,776

179,483
278,686
6,876,783
-

8,683,554
130,618
6,316,403
22,477,776

7
9

2,666,777
3,384,868
395,870

3,345,129
2,362,950
(1,425,926)

126,308
326,706
-

1,805,469
1,342,015
-

1,046,927
1,938,465
-

(1,319,332)
3,118,317
(503,377)
(406,059)

(156,297)
-

(32,716)
(503,377)
(406,059)

2,345,564
1,541,244
(417,736)
218,439,908

1,317,125
12,650
(1,322,396)
212,060,957

(37,897,018)
(7,475,749)
(5,684,255)

12,650
(19,999,977)
(5,481,039)
38,772,843

37,017,993

(66,917,209)
(411,800,669)
118,225,641
(4,590,542)
23,592,610
(1,285,446)
53,727,303
(143,130,208)
2,172,914

68,581,758

56,102,477
(132,744,193)
(10,324,410)
2,484,822
(798,783)
648
(14,176,289)
(23,847,847)
1,427,875

22

การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีสิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ลูกหนี เงินประกันผลงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
หนีสิ นทีเกิดจากสัญญา
หนีสิ นหมุนเวียนอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ด

183,200,596
101,664,983
7,611,915
(42,575,343)
(3,729,723)
(115,610,992)
(102,307,986)
7,881,280

17

145,064,727
26,578,349
1,394,230
798,783
(16,465)
(65,551,964)
(24,647,153)
2,555,238

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุ ด

สําหรับปี สิ นสุ ด

วันที 31 ธันวาคม

วันที 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
จ่ายประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(4,530,201)
(10,777,742)
276,284,688
(22,085,538)
(54,318,531)
199,880,619

(139,725)
8,161,524
(209,922,850)
(14,977,622)
(70,300,003)
(295,200,475)

(4,184,000)
(11,404,166)
133,485,082
(140,296)
(6,851,543)
126,493,243

8,064,373
(75,038,484)
(1,590)
(9,089,910)
(84,129,984)

19,027,020

(11,498,209)

(3,901,000)

660,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีติดภาระคําประกันลดลง (เพิมขึน)
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนระยะสัน

-

(124,000,000)

-

(30,000,000)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะสัน

-

184,808,143

-

90,406,059

เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

5

เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

5

-

เงินสดจ่ายเพือซือบริ ษทั ร่ วมสุทธิ จากเงินสดทีได้มา
เงินสดจ่ายเพือซือบริ ษทั ย่อยสุทธิ จากเงินสดทีได้มา

11

(18,000,000)

(320,000)

(1,560,847)

(6,522,839)

-

เงินสดจ่ายซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(66,116,541)

เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(3,199,864)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

4,260,500

เงินสดรับจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

3,622,456

เงินปั นผลรับ

-

ดอกเบียรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

417,736
(61,549,540)

18

-

(208,108,748)

409,634,000

136,276,000

(296,840,000)

(179,220,000)

-

(4,000,000)

(19,999,800)

(99,700)

(227,363)

(2,077,485)

(78,000)

-

3,423,308

-

-

3,867,916

171,417

32,716

16,249,982

30,749,990

11,612,919
116,622,155

2,367,990
45,095,570

-

1,322,396
(157,028,033)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ นสุ ด

สําหรับปี สิ นสุ ด

วันที 31 ธันวาคม

วันที 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

1,076,113,301

666,054,730

-

-

(789,257,007)

(502,987,167)

-

-

เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลอืน

(20,760,000)

(38,640,000)

-

-

20,000,000

5,000,000

-

-

(5,000,000)
3,500,000

-

-

-

-

เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลอืน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน

5

24,684,940

เงินสดจ่ายเพือชําระเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน

5

(27,184,940)

-

เงินสดจ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่า

(29,967,670)

(1,000,000)
(4,058,345)

เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(21,922,920)

287,593,922
(30,000,016)

(21,919,937)

(29,999,993)

(18,999,454)
212,706,250

(19,350,002)
361,113,122

(24,005,233)

(31,528,055)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ

351,037,329

(91,115,386)

219,110,165

(70,562,469)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

121,566,214
472,603,543

212,681,600
121,566,214

101,316,422
320,426,587

171,878,891
101,316,422

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

472,611,336

138,272,339

320,426,587

101,316,422

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(7,793)
472,603,543

(16,706,125)
121,566,214

320,426,587

101,316,422

2,179,608
428,000
76,240,690
57,847,482

7,229,331
165,750
30,528,555

4,000
5,031,404

12,472
78,000
3,112,500

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

(1,528,062)

6

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
จําหน่ายทีดินและอาคารเพือขายโดยยังไม่ได้รับชําระ
การได้มาซึ งสิ ทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(2,085,296)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
ลูกหนี้ค่าที่ดิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท ทาคู นิ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ นในประเทศไทย และจดทะเบี ย นกับ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2557 โดยมีที่อยู่จดทะเบี ยนของบริ ษทั ตั้งอยู่เลขที่ 140/1
ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ ครอบครัวตรี วีรานุวฒั น์ ถือหุน้ ร้อยละ 35
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการจัดหาและจัดจาหน่ ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และ
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักดังต่อไปนี้
จาหน่ายก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
จาหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส

ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรื อน อุตสาหกรรมและขนส่ ง
ได้แ ก่ ธุ ร กิ จจาหน่ า ยอุ ป กรณ์ แ ละบริ การติ ด ตั้งระบบแก๊ ส ในรถยนต์แ ละ
อุตสาหกรรม
บริ การขนส่ ง
ได้แก่ ธุรกิจบริ การขนส่ งวัตถุอนั ตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริ การทดสอบและตรวจสอบด้าน ได้แก่ ธุรกิจบริ การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
อื่นๆ
ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 11
2

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงิ นนี้ จัด ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติ ท างการบัญชี ที่ ป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิ น ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ น (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตี ความมาตรฐาน
ที่ เกี่ ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั้งแรกซึ่ งได้เปิ ดเผย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิ บตั ิ ในการจัดทางบการเงิ นนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่ อาจ
เกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่า
ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(ข) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่ างจากที่ ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติ ที่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1)

การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการบัญชี ซ่ ึ งมีผลกระทบที่ มีนยั สาคัญที่ สุด ต่ อ
จานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4 (ฎ) และ 13

4 (ถ) และ 18

11

(2)

สัญญาเช่า
 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
 กลุ่มบริ ษท
ั พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ จะใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่ า
หรื อไม่
 กลุ่มบริ ษท
ั จะใช้สิทธิ ยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
 กลุ่ ม บริ ษ ท
ั ได้โ อนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกื อบทั้งหมดของสิ นทรั พ ย์ที่ผู เ้ ป็ น
เจ้าของพึงได้รับให้กบั ผูเ้ ช่าหรื อไม่
การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้
 การขายสิ นค้าและให้บริ การในหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึ กรายการแยก
จากกันได้หรื อไม่
 การให้บริ การควรจะรับรู ้รายได้ตลอดช่ วงเวลาหนึ่ ง หรื อควรจะรับรู ้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง
การจัดทางบการเงินรวม ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมในกิจการที่กลุ่มบริ ษทั ลงทุน แม้วา่
กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีความเสี่ ยง
อย่างมีนยั สาคัญที่จะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่ มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
4 (ถ)
4 (ฐ) และ 13
4 (ฐ) และ 14
7 และ 25

25
28

การรั บ รู ้ ร ายได้ - การประมาณการต้น ทุ น ทั้ง สิ้ น ของสั ญ ญาและการประเมิ น ขั้น
ความสาเร็ จของงานสาหรับการรับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญ
ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การทดสอบการด้อยค่ า ของค่ า ความนิ ย มเกี่ ย วกับ การใช้ข ้อสมมติ ที่ ส าคัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สั ญ ญาเกี่ ย วกับ ข้อ สมมติ ที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ใ นการก าหนดอัต ราสู ญ เสี ย ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว ง
น้ าหนัก (Weighted-average loss rate)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่นาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้
การรั บรู ้ รายการและการวัดมูลค่าหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น เกี่ ยวกับข้อสมมติ สาคัญของ
ความเป็ นไปได้ที่จะสู ญเสี ยทรัพยากรและความน่าจะเป็ นของมูลค่าความเสี ยหาย
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3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็ นครั้งแรก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดงั นี้
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ นนี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
และหนี้ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี ของ
อนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง โดยรายละเอี ยดของนโยบายการบัญชี เปิ ดเผยในหมายเหตุ ขอ้ 4(ง)
ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน มีดงั นี้
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินและสิ นทรั พย์ ที่เกิดจากสั ญญา
TFRS 9 แนะนาวิธีการพิ จารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของเครื่ องมื อทางการเงิ น
ในขณะที่ เดิ มกลุ่ มบริ ษ ทั ประมาณการค่ า เผื่ อหนี้ ส งสัย จะสู ญโดยการวิ เ คราะห์ ประวัติ การช าระหนี้ และ
การคาดการณ์เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กาหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิ บตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ซึ่ งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ข) TFRS 16 สัญญาเช่ า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุวา่ เป็ นสัญญาเช่า
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สั ญญาเช่ า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดย
รับรู ้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)
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เดิ มกลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่ าจะรั บรู ้ รายจ่ ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่ หากสัญญาประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ นการเช่ าและส่ วนที่ ไม่เป็ นการเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบ
แทนที่ ตอ้ งจ่ายตามราคาขายที่ เป็ นเอกเทศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และ
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ในการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นต่อไปนี้
- ไม่รั บรู ้ สิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้แ ละหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ า สาหรั บ สัญญาเช่ า ที่ อายุสัญ ญาเช่ า สิ้ นสุ ด ภายใน
12 เดือน และ
- ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสาหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นสิ นทรั พย์ตามสัญญาเช่ าตาม TFRS 16 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 14.33 ล้านบาท และ 5.03 ล้านบาท
ส่ งผลให้หนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้ น 14.33 ล้า นบาทและ 5.03 ล้า นบาทในงบการเงิ นรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามลาดับ ทั้งนี้ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อคิ ดลดโดย
ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มที่อตั ราร้อยละ 6 ต่อปี และการยกเว้นการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
และเมื่ อรวมกับหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ หนี้ สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เป็ นจานวน 46.48 ล้านบาท และ 8.15 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนงานจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียม
และส่ วนงานบริ การตรวจสอบความปลอดภัย
4

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ โดยสม่ าเสมอสาหรับงบการเงิ นทุ กรอบระยะเวลาที่ รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
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การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สาหรั บการรวมธุ รกิ จตามวิธีซ้ื อ เมื่ อการควบคุ ม (ตามที่ กล่าวไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย)
ถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไ ม่ มีอ านาจควบคุ มในผูถ้ ู กซื้ อหักด้วยมู ลค่ าสุ ทธิ (มู ลค่ า ยุติ ธรรม) ของสิ นทรั พ ย์ที่ ระบุ ไ ด้ที่ ได้มา
และหนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่
เจ้า ของเดิ ม และส่ ว นได้เ สี ย ในส่ ว นของเจ้า ของที่ อ อกโดยกลุ่ ม บริ ษ ัท ทั้ง นี้ สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ย งั รวมถึ ง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุ นที่ เกี่ ย วข้องกับ การซื้ อของกลุ่ มบริ ษทั ที่ เ กิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ ร กิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบัน ทึ ก บัญ ชี เ มื่ อ เริ่ ม แรกส าหรั บ การรวมธุ ร กิ จ ไม่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายในวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
ที่ การรวมธุ รกิ จเกิ ดขึ้ น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่ าของรายการซึ่ งข้อมู ลทางบัญชี ยงั ไม่ สมบู รณ์ เพื่ อรายงาน
มู ลค่ า ประมาณการดัง กล่ า วจะถู ก ปรั บ ปรุ ง หรื อรั บรู ้ สิ น ทรั พ ย์ หรื อหนี้ สิ นเพิ่ มเติ ม ในระหว่า งช่ ว งระยะเวลา
ในการวัด มู ลค่ า เพื่ อสะท้อนผลของข้อ มู ลเพิ่ มเติ มที่ ไ ด้รั บเกี่ ย วกับ ข้อเท็ จจริ งและสถานการณ์ แ วดล้อมที่ มี อ ยู่
ณ วันที่ซ้ื อ ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
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การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยวิธีการดังกล่าวผูซ้ ้ือ
ต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับสู งสุ ด ณ วันที่เกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุรกิจที่ถูกนามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่าย
รั บรู ้ เป็ นส่ วนเกิ นหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น รายการส่ วนเกิ นหรื อ
ส่วนขาดจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซ้ือดังกล่าวไป
ผลการดาเนิ นงานของธุรกิจที่ถูกซื้ อจะรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเที ยบ
หรื อวันที่ธุรกิจเหล่านั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด

บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี านาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจการควบคุมจะบันทึ ก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ งส่ วนได้เ สี ย ที่ ไ ม่ มีอ านาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ นในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ย วข้องกับ บริ ษทั ย่อยนั้น
กาไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
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ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึ กบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทารายการ ภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของ
เงิ นลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงิ นรวมจนถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
ความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิ นรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย และบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การจาหน่ ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื่อมีการจาหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงิ นสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุน
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(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ เ ป็ นตัว เงิ น และเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ณ วันที่ ร ายงาน แปลงค่ า เป็ นสกุ ลเงิ นที่ ใ ช้ใ น
การดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
จากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่ าใช้จ่ายของหน่ วยงานในต่ างประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ย นที่ ใ กล้เคี ย งกับ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่า
ที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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เมื่ อ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศถู ก จ าหน่ า ยส่ ว นได้เ สี ย ทั้ง หมดหรื อเพี ย งบางส่ ว นที่ ท าให้ สู ญ เสี ย การควบคุ ม
หรื อ ความมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี ส าระส าคัญ ผลสะสมของผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยงาน
ต่ า งประเทศนั้นต้อ งถู กจัด ประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุ น จากการจาหน่ า ย
หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วน
ให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่มีอานาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพียงบางส่ วนโดยที่
กลุ่ ม บริ ษัท ยัง คงมี อิ ท ธิ พ ลที่ มี ส าระส าคัญ อยู่ กลุ่ ม บริ ษัท ต้อ งจัด ประเภทยอดสะสมบางส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงิ นดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการผลต่ า งจากอัตราแลกเปลี่ ย นในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่า มี
การจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ง) เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
(ง.1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
ลูกหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ การค้ารับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อมีการออกตราสารเหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
และหนี้ สินทางการเงิ นอื่นๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของ
เครื่ องมือทางการเงินนั้น
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น (นอกเหนื อ จากลู ก หนี้ การค้า ที่ ไ ม่ มี อ งค์ป ระกอบเกี่ ย วกับ
การจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี้การค้าที่
ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทารายการ สิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม
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ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง

(

สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่ รั บรู ้ ร ายการเมื่ อเริ่ มแรก สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นจะถู ก จัด ประเภทรายการตามการวัด มู ลค่ า ได้แ ก่
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั
มี การเปลี่ ยนแปลงโมเดลธุ รกิ จในการบริ หารสิ นทรั พย์ทางการเงิ น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
ที่ ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันที เป็ นต้นไปนับจากวันที่ มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดประเภท
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทั้งหมดที่ ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ณ วันที่
รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าข้อกาหนดในการวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุ นหากการกาหนดดังกล่าวช่ วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องอย่างมี นัยสาคัญซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นซึ่ ง
เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิ น - การประเมิ นว่ ากระแสเงิ นสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพี ย งเงิ นต้ นและดอกเบีย้ จาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นหรื อไม่
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สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก
“ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินต้น
ที่คา้ งชาระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป และต้นทุน (เช่น ความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้น
ในการประเมินว่ากระแสเงิ นสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณา
ข้อกาหนดตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิ น ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นประกอบด้วย
ข้อกาหนดตามสัญญาที่ สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจานวนเงิ นของกระแสเงิ นสดตามสัญญาซึ่ งอาจ
ทาให้ไม่เข้าเงื่อนไข ในการประเมินกลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
- เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินและเวลาของกระแสเงิ นสด
- เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่ งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
- เงื่ อ นไขเมื่ อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของกลุ่ ม บริ ษ ัท ถู ก จ ากัด เฉพาะกระแสเงิ น สดจากสิ น ทรั พ ย์ต ามที่ ก าหนด
(เช่น สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิ ไล่เบี้ย)
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกาไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์เหล่านี้วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรและขาดทุนสุ ทธิ
รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย

สิ นทรั พย์เหล่านี้ วดั มูลค่ าในภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยวิ ธีอตั รา
ดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รายได้ดอกเบี้ ย กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุ นจาก
การด้ อ ยค่ า รั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อขาดทุ น ก าไรหรื อขาดทุ น ที่ เ กิ ด จาก
การตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

หนีส้ ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกาไรและขาดทุน
หนี้ สินทางการเงินจัดประเภทรายการด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย จะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
โดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ดอกเบี้ยจ่ายและกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อสิ ทธิ ตามสัญญาที่ จะได้รับกระแสเงิ นสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุ รกรรมซึ่ งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของเกื อ บทั้งหมดของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นได้ถู กโอนหรื อ ในกรณี ที่
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไว้ซ่ ึ งการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ทั เข้า ทาธุ ร กรรมซึ่ งมี การโอนสิ นทรั พ ย์ที่รั บรู ้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ ย งั คงความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรั พย์
ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ทั ตัด รายการหนี้ สิ นทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ด ลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงิ นสด
จากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยรับรู ้หนี้สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่
ต้องจ่าย (รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(ง.4) การหั กกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจานวน
สุ ทธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่ จะ
ชาระด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
(ฉ) ลูกหนี้การค้ า ลูกหนี้อื่นและสินทรั พย์ ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้ รับรู ้ เมื่ อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ รายได้
ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น (2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ)
ซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะ
ถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง
ต้นทุนสิ นค้า รวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ซ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที่กลุ่มบริ ษทั ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อ
จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
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อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ า ยอสังหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อการลงทุ นคื อผลต่ า งระหว่า งสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ
จากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคาร
อาคารชุด

20 ปี
40 ปี

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพื่ อ ให้สิ น ทรั พ ย์น้ ั น อยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้ง านได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน การขนย้า ย
และการบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์ สาหรับเครื่ องมือที่ ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้
โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
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กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ า ยที่ ดิ น อาคาร และอุ ปกรณ์ คื อผลต่ า งระหว่า งสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่ าต้นทุ นของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่ าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ที่ดิน และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

14
10 ปี และ 20
5 ถึง 20
3 ถึง 10
5 ปี และ 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุ กสิ้ น
รอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ญ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะ
ถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สาหรับเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชี
ของค่าความนิ ยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วน
ให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จาหน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ป แบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซึ่ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 ถึง 10 ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ฎ) สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วัน เริ่ ม ต้น ของสั ญ ญา กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประเมิ น ว่ า สั ญ ญาเป็ นสั ญ ญาเช่ า หรื อ ประกอบด้ว ยสั ญ ญาเช่ า หรื อ ไม่
กลุ่ มบริ ษ ทั นาค านิ ย ามของสั ญ ญาเช่ า ตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมิ น ว่า สั ญ ญานั้น ให้สิ ท ธิ ใ นการควบคุ ม
การใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วัน ที่ สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ลหรื อ วัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาเช่ า สั ญ ญาที่ มี ส่ ว นประกอบที่ เ ป็ นสั ญ ญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขาย
ที่เป็ นเอกเทศ สาหรับสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้
สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ สิ นทรั พย์สิท ธิ การใช้แ ละหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสัญญาเช่ า ซึ่ ง
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื่อ
มีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงิ นที่ รับรู ้ เ มื่ อ
เริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงิ นที่ จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อ
ก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจ
ในสัญญาเช่ าที่ ได้รับ ค่าเสื่ อมราคารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ นด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึ ง
วันสิ้ นสุ ดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อ
สิ้ นสุ ดสัญญาเช่ า หรื อต้นทุนของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมี การใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรั พย์
ในกรณี น้ ี สินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่ งกาหนดตาม
เกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่ า เว้นแต่อตั รานั้นไม่สามารถกาหนดได้กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ ย
เงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หกั สิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ ค่าเช่ายังรวมถึงจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสิ ทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริ ษทั
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ
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กลุ่ มบริ ษ ทั กาหนดอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยื มส่ วนเพิ่ มโดยนาอัต ราดอกเบี้ ย จากแหล่ งข้อ มู ลทางการเงิ นภายนอก
หลายแห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่ าด้วยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสญ
ั ญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจานวนเงิ น
ที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อสิ ทธิ เ ลื อ กในการยกเลิ กสัญญาเช่ า เมื่ อมี การวัดมูลค่ า หนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า ใหม่
จะปรั บปรุ งกับมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น หากมูลค่ าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
กลุ่มบริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่ารายการ
หนึ่ งหรื อมากกว่าหรื อมี ส่วนประกอบที่ ไม่เป็ นการเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ จะได้รับตามสัญญา
ให้กบั แต่ละส่ วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณา ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผเู ้ ช่าหรื อไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าว
จะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่ าที่ ได้รับจากสัญญาเช่ าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ค่าเช่ าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า และ
แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้อื่น ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานจะรวมเป็ น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน
กับรายได้ค่าเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับ
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นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สิน
ที่เช่านั้นๆ ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึ ก
เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิ นขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใด
จะต่ ากว่า หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่ าที่ ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่ เป็ นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และส่ วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของ
หนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่า
ทั้งสิ้ นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่ าเช่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นต้องนามารวมคานวณจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ า ยตาม
ระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิ ดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายได้ค่าเช่ าทั้งสิ้ น
ตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
(ฏ) การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ าย (รวมถึง เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น รวมถึงเงิ นให้กูย้ ืมแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน) และ สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเป็ นการประมาณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต ค านวณโดยใช้มู ลค่ า ปั จ จุ บันของจานวนเงิ น ที่ ค าดว่า จะไม่ ไ ด้รั บ (เช่ น ผลต่ า งระหว่ า ง
กระแสเงินสดที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคานวณดังต่อไปนี้
- ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอี ก 12 เดื อนข้างหน้า ผลขาดทุ นดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการผิดเงื่ อนไขตามสัญญาที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอีก 12 เดื อนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน หรื อ
- ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต ที่ คาดว่า จะเกิ ด ขึ้ นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุ นดังกล่ า วประมาณจากผลขาดทุ นที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเหล่านี้
ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารอง ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมีการนาข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุ งปั จจัย
ที่ มีค วามเฉพาะเจาะจงกับ ลู ก หนี้ นั้น ๆ และการประเมิ น ทั้งข้อ มู ลสภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ ในปั จจุ บัน และข้อ มู ล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตาม
สัญญาที่กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่าเมื่อมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่น่าลงทุน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกิ นกาหนดชาระ
ตามที่ระบุในสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่ อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนิ นงานที่
ถดถอยอย่างมีนยั สาคัญของลูกหนี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด
สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ หรื อกฎหมายที่ ส่ ง ผลในทางลบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ความสามารถของลู ก หนี้ ใน
การจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิต
ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบี้ ย เช่ น การยึดหลักประกัน (หากมีการวาง
หลักประกัน)
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การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อแบบกลุ่ม
ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิ น หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงิ นตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ คล้ายคลึงกัน เช่ น สถานการณ์คา้ งชาระและอันดับความ
น่าเชื่อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมื อทางการเงิ นนับจากวันที่ รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก การเพิ่ มขึ้ นของค่ าเผื่ อ
ผลขาดทุนแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่า
ตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินที่มีการด้ อยค่ าด้ านเครดิต
ณ วันที่ รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเกิ ดการด้อยค่าด้าน
เครดิ ต หรื อ ไม่ สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นมี การด้อยค่ า ด้า นเครดิ ต เมื่ อเกิ ด เหตุ การณ์ ใดเหตุ การณ์ ห นึ่ ง หรื อมากกว่ า
หนึ่งเหตุการณ์ซ่ ึ งส่ งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การตัดจาหน่ าย
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข้ ัน ต้น ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก ตัด จ าหน่ า ยเมื่ อ กลุ่ ม บริ ษัท ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคื นเงิ น หากมีการรับเงิ นคื นในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อ ไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ ก
ในกาไรหรื อขาดทุน
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(ฐ) การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับค่าความนิ ยมจะประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ ก
ในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ข อง
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่ มูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมี
การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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(ฑ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับชาระหรื อมี สิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เรี ยกคื นไม่ได้จากลูกค้าก่ อ นที่
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถู กรั บรู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ า ยของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสี ยหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึ กเมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจาก
ประวัติการจ่ายค่าประกันความเสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที่ อาจเกี่ ยวข้องกับความน่ าจะเป็ นที่ จะเกิ ดความเสี ย หาย
ดังกล่าว
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสั ญญาที่เสี ยเปรี ยบหรื อก่ อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่ า ใช้จ่ า ยของสั ญ ญาที่ เ สี ย เปรี ย บหรื อก่ อ ให้เ กิ ด ภาระแก่ ก ลุ่ ม บริ ษัท จะบัน ทึ ก เมื่ อ ประโยชน์ ที่
กลุ่มบริ ษทั พึงได้รับน้อยกว่าต้นทุนที่ จาเป็ นในการดาเนิ นการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู ้
ด้วยมูลค่าปั จจุ บนั ของต้นทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อสิ้ นสุ ดสัญญา หรื อ ต้นทุนสุ ทธิ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อดาเนิ น
สัญญาต่อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เกิ ดขึ้ นจากสิ นทรัพย์ที่ระบุ ไว้ใ น
สัญญาก่อนที่จะรับรู ้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
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(ด) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคื อราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพ
ปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่ า ในตลาดหลัก หรื อตลาดที่ ใ ห้ป ระโยชน์สู งสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก)
ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท สามารถเข้า ถึ ง ได้ใ นวัน ดัง กล่ า ว มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหนี้ สิ น สะท้อ นผลกระทบของความเสี่ ย งที่
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงิน และสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอในจานวนที่เพียงพอ
ซึ่ งสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องกลุ่มบริ ษทั ใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่ าที่ ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถ
สังเกตได้ที่มีความเกี่ ยวข้องให้มากที่ สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยที่ สุด การเลือกเทคนิ ค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผรู ้ ่ วมตลาดคานึงถึงในการกาหนดราคาของรายการ
หากสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์
และสถานการณ์เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็ นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการทา
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของการทารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื้ อเสนอขาย
ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิ คการวัดมูลค่าซึ่ งใช้ขอ้ มูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งตัดสิ นว่าไม่มีนยั สาคัญต่ อการวัดมูลค่า ทาให้เครื่ องมือทางการเงิ นวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วย
มูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของการทารายการ
และรั บ รู ้ เ ป็ นรายการรอตัด บัญชี ซ่ ึ งจะรั บรู ้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ นด้วยเกณฑ์ที่ เ หมาะสมตลอดอายุข องเครื่ อ งมื อ
ทางการเงินแต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ใช้หลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดหรื อ
เมื่อรายการดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มากที่ สุดเท่าที่ จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ น
ั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
หากข้อมูลที่ นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ที่ แ ตกต่ า งกัน การวัด มู ลค่ า ยุติ ธรรมโดยรวมจะถู ก จัด ประเภทในภาพรวมในระดับเดี ย วกันตามลาดับชั้น ของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(ต) ทุนเรื อนหุ้น
หุ ้นสามัญจัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ ้นสามัญและสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น (สุ ทธิ จาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู ้เป็ นรายการหักจากส่ วนของทุน
(ถ) รายได้
รายได้รับรู ้ เมื่ อลูกค้ามี อานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
และส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้ นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า สาหรั บสัญญาที่ ให้สิทธิ ลูกค้าในการคื นสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ ในจานวนที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
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รายได้จากการก่อสร้างและรายได้จากการให้บริ การ รับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ งโดยอ้างอิงกับขั้นความสาเร็ จของงาน
หรื อเมื่อได้ให้บริ การ ขั้นความสาเร็ จของงานประเมินโดยใช้วิธีการสารวจงานที่ได้ทาแล้วหรื ออัตราส่ วนของต้นทุน
ที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงปั จจุบนั กับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ นที่เหมาะสมของแต่ละสัญญา โดยเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่สะท้อน
การโอนงานไปยังลูกค้า ซึ่ งจะพิจารณาตามลักษณะของงานและข้อกาหนดตามสัญญา ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
(ท) รายได้ อื่น
รายได้อื่ นประกอบด้วยเงิ นปั น ผล ดอกเบี้ ย รั บ และอื่ น ๆโดยเงิ น ปั นผลรั บ บัน ทึ ก ในกาไรหรื อขาดทุ นในวัน ที่
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
(ธ) ดอกเบี้ย
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริ ง
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราที่ใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายชาระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สินทางการเงิน
ในการคานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
(เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้ สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งกับราคาทุนตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคานวณ
รายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในอัตราที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(น) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี
ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการปรั บปรุ ง
ทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจ านวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่ างชั่วคราวต่ อไปนี้ การรั บรู ้ ค่าความนิ ยมในครั้ งแรก การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรกซึ่ งเป็ น
รายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ท างภาษี ที่ ไ ม่ แ น่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษี ที่ ต ้อ งจ่ า ยเพิ่ มขึ้ น และมี ด อกเบี้ ย ที่ ต ้องช าระ
กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปั จ จัย รวมถึ ง การตี ค วามทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ใ นอดี ต การประเมิ น นี้
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ น
ได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ พิจารณาจากแผนธุ รกิ จของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะ
บันทึ กสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานและ
จะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(บ) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษ ทั แสดงกาไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุ นของผูถ้ ื อหุ ้น สามัญของบริ ษ ัท
ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
(ป) บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
มี อานาจควบคุ ม หรื อควบคุ มร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมี อิทธิ พ ลอย่า งมี ส าระสาคัญในการตัด สิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น

50

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ผ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึง
รายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
5

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
รายจ่ายค่าขนส่ ง
รายจ่ายค่าเช่า
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ตามจานวนประกาศจ่าย
อัตราดอกเบี้ยตามที่กาหนดในสัญญาเงินกูย้ ืมระหว่างกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้เงินปันผล
รายจ่ายค่าเช่า
รายจ่ายค่าขนส่ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

-
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17,425
9,671
37,897
1,068
20,044
7,309
808

192,518
13,531
20,000
1,068
26,206
4,480
666
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งบการเงินรวม
2563
2562

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

บริษทั ร่ วม
รายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การ
ซื้ อสิ นค้า
รายได้อื่น

101
10
91

ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

35,436
961
36,397

39,454
4,220
43,674

256

20

บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

-

10
-

12,682
302
12,984

-

-

14,829
3,623
18,452

-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ร่ วม
ลูกหนีอ้ ื่น (รวมอยู่ในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

36

-

-

-

-

-

764
764

2,259
2,259

-

2,700

6,985

8
8

ดอกเบี้ยค้ างรั บ (รวมอยู่ในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ย่อย

-
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งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

เงินปันผลค้ างรั บ (รวมอยู่ในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ย่อย

-

-

37,897

16,250

ดอกเบี้ยค้ างรั บ (รวมอยู่ใน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ย่อย

-

-

2,127

1,979

-

-

-

-

2,181

31,170

ลูกหนีค้ ่ าที่ดนิ
บริ ษทั ร่ วม

76,241

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย

เงินให้ ก้ ยู มื

-

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม

2563
บริ ษทั ร่ วม

-

320

2562
บริ ษทั ร่ วม

-

-
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เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

18,000

-

18,320

320

-

320
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินให้ ก้ ยู มื

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

3
-

286,474
320
286,794

278,840
18,000
296,840

(409,634)
(409,634)

155,680
18,320
174,000

2562
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

3
-

243,850
243,850

178,900
320
179,220

(136,276)
(136,276)

286,474
320
286,794

เงินกู้ยมื

อัตราดอกเบีย้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

2563
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

5.25 - 5.75

2562
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

5.25

งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)

2,500

24,685

(27,185)

-

3,500

(1,000)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

2,500

สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การจัดการทัว่ ไปกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่ ง ซึ่ งบริ ษทั จะให้บริ การในการแก้ไขปัญหา
การดาเนิ นงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตลอดจนให้คาแนะนาสาหรับการประกอบธุ รกิ จ สัญญานี้ มีกาหนดเวลา 1 ปี
และต่ออายุออกไปครั้งละ 1 ปี จนกว่าฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดจะบอกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน
บริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนบริ การตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีที่มีไว้เพื่อการบริ หารเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดใน
งบกระแสเงินสด

599
142,965
228,935
100,112

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
429
6
19
33,537
1,095
2,412
103,335
219,266
97,914
971
100,060
971

472,611
(8)

138,272
(16,706)

320,427
-

101,316
-

472,603

121,566

320,427

101,316

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเป็ นเงินฝากประเภทออมทรัพย์และฝากประจา 3 เดือนถึง 12 เดือน เพื่อใช้เป็ น
หลักประกันสาหรับการชาระหนี้ สินหรื อภาระผูกพันสาหรับเงินกูย้ ืม วงเงินเบิกเกินบัญชี และคาขอให้ธนาคารออก
หนังสื อค้ าประกัน
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
7

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2563
2562

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ)
สุ ทธิ

5

36
258,468

283,882

42,219

102,375

25

(10,678)
247,826

(7,293)
276,589

(5,471)
36,748

(5,144)
97,231

8
600
14,034
2,553
159
17,354
265,180

323
14,801
13,793
77
28,994
305,583

764
932
2,700
37,897
42,293
79,041

2,259
1
3,121
4,593
6,985
16,250
33,209
130,440

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
กิจการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
รายได้คา้ งรับ อื่นๆ ดอกเบี้ยค้างรับ
5
เงินปั นผลค้างรับ
5
รวม
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
(2562: หนีส้ ู ญและหนีส้ งสั ยจะสู ญ)

3,385

2,363

327

1,342

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้นาลูกหนี้ การค้าจานวน 101.93 ล้านบาทไปเป็ นหลักประกันเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน - สิ นเชื่อแฟคเตอริ่ ง (2562: 41.47 ล้ านบาท)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
8

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นที่เกิดจากสั ญญา
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และหนี้สินที่เกิดจากสัญญากับลูกค้าดังนี้
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

สินทรั พย์ ที่เกิดจากสัญญา
มูลค่างานตามสัญญา

7,770,394

4,962,823

494,935

494,935

การรับรู ้รายได้ตามขั้นความสาเร็ จของงาน
หั ก มูลค่างานบริ การที่เรี ยกเก็บ
รวมสิ นทรัพย์ ที่เกิดจากสั ญญา

4,458,463
(3,934,372)
524,091

2,844,391
(2,137,099)
707,292

494,935
(494,935)
-

391,531
(246,466)
145,065

54,192

11,617

-

799

923,886

1,319,309

-

-

มูลค่างานที่เรี ยกเก็บ
หั ก การรับรู ้รายได้ตามขั้นความสาเร็ จของงาน

446,984
(414,991)
31,993

1,239,493
(1,235,708)
3,785

-

-

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รวมหนีส้ ิ นที่เกิดจากสั ญญา

109,446
141,439

239,962
243,747

-

24,647
24,647

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
มูลค่างานตามสัญญา
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้ ที่รับรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับยอดคงเหลือตามสั ญญา
ในระหว่ า งปี 2563 กลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู ้ ย อดยกมาของหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญาเป็ นรายได้จ ากการก่ อ สร้ า งและ
การให้บริ การจานวน 3.79 ล้านบาท
รายได้ ที่คาดว่ าจะรั บรู้ ในอนาคตจากภาระที่ยังปฏิ บัติไม่ เสร็ จสิ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ในอนาคตจากภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ นของสัญญาที่
ทากับลูกค้าเป็ นจานวน 3,824.12 ล้านบาท ซึ่ งคาดว่าจะรับรู ้เป็ นรายได้ในปี 2564 - 2566
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2563
2562
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - แก๊สปิ โตรเลียม
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - ถังแก๊สติดตั้งและ
ชุดอุปกรณ์
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - มินิบสั
งานระหว่างทา - การติดตั้งระบบแก๊ส
งานระหว่างทา - ทดสอบ
งานระหว่างทา - มินิบสั
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
ที่ดินและอาคารเพื่อขาย
รวม
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่า
สุ ทธิ

11,071
8,078
9,459
122
511
38,228
2,983
70,452
(9,372)
61,080
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
19,347
11,135
9,422
2,101
1,893
3
8,724
30,969
3,024
155,664
231,147
(8,976)
222,171

11,135
11,135

19,397
18,317
37,714
37,714

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกรวมใน
บัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุ ทธิ

495,447

718,435

495,823

719,252

1,174
(778)
495,843

(1,426)
717,009

495,823

719,252

ภายใต้ขอ้ กาหนดของกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนดให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องสารองแก๊สปิ โตรเลียมไว้
ที่ อตั ราร้อยละ 1 ของปริ มาณการค้าในแต่ละงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้สารองแก๊ส
ปิ โตรเลีย มไว้จานวน 4.16 ล้า นบาท ซึ่ งแสดงภายใต้สิ น ค้าสาเร็ จรู ปประเภทแก๊สปิ โตรเลียมในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ (2562 : 7.15 ล้ านบาท)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
10

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
งบการเงินรวม
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เซอร์แมช จากัด

บริ ษทั ซอร์บ เอนจิเนียริ่ ง จากัด

บริ ษทั เอ็กซ์แซคท์ เรี ยลเอสเตท
จากัด
Yi Hao Motor Co., Ltd.

บริ การซ่อมและ
บารุ งรักษาเครื่ องมือ
และเครื่ องจักร
จาหน่ายและติดตั้ง
เครื่ องมือและ
เครื่ องจักร
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อขาย
ผลิตและประกอบ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ราคาทุน
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562

47.5

47.5

2,000

2,000

1,419

1,419

422

558

-

-

47.5

47.5

2,000

2,000

1,104

1,104

1,025

727

-

-

40.0

40.0

10,000

10,000

4,000

4,000

-

3,921

-

-

40.0

-

3,914

-

1,561
8,084

6,523

1,447

5,206

-

-

รวม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็กซ์แซคท์ เรี ยลเอสเตท จากัด

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

2563

2562
(พันบาท)

40.0

10,000

4,000

4,000

40.0

10,000

ราคาทุน

เงินปั นผลรับสาหรับปี
2563
2562

-

-

บริ ษทั ร่ วมทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นบริ ษทั Yi Hao Motor Co., Ltd. ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไต้หวัน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมีมติอนุมตั ิการเข้าลงทุนในหุ น้ สามัญโดยการจัดตั้งบริ ษทั ใหม่ชื่อ บริ ษทั เอ็กซ์แซคท์ เรี ยลเอสเตท จากัด จานวน
40,000 หุ น้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมสิ่ งตอบแทนทั้งหมดจานวน 4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 40 ของทุนชาระแล้ว โดยได้เข้าลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 15 สิ งหาคม 2562
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมีมติอนุมตั ิการซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั เซอร์ แมช จากัด จานวน 9,500 หุ น้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
รวมสิ่ งตอบแทนทั้งหมดจานวน 1.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47.5 ของทุนชาระแล้ว และบริ ษทั ซอร์ บ เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด จานวน 9,500 หุ น้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100
บาท รวมสิ่ งตอบแทนทั้งหมดจานวน 1.10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47.5 ของทุนชาระแล้ว โดยได้มีการจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ผลจากการรวมธุรกิจทาให้กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมมากขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั เซอร์แมช จากัด และ บริ ษทั ซอร์บ เอนจิเนียริ่ ง จากัด โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนต่างของสิ่ งตอบแทนที่จ่ายไปกับมูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ณ วันที่ได้มาเป็ นค่าความนิยมที่แสดงรวมอยูใ่ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั ราชพฤกษ์วศิ วกรรม จากัด
บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ทาคูนิ แลนด์ จากัด
บริ ษทั ทาคูนิ เทรดดิ้ง จากัด

จาหน่ายอุปกรณ์และบริ การติดตั้งระบบ
แก๊ ส รถยนต์ แ ละอุ ต สาหกรรมและ
บริ การรับเหมาก่อสร้าง
บริ การตรวจสอบความปลอดภัยระบบ
แก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม
บริ การขนส่ ง วัต ถุ อ ั น ตรายและวัส ดุ
ก่อสร้างทางบก
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ร ถยนต์ มอเตอร์ ไ ซค์
และรถยนต์ไฟฟ้า

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

ราคาทุน
2563
2562
(พันบาท)

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562

99.99

99.99

50,000

50,000

53,377

53,377

22,000

3,250

99.99

99.99

40,000

20,000

41,340

21,340

-

-

99.99
99.97

99.99
99.97

15,000
1,000

15,000
1,000

15,643
1,000

15,643
1,000

6,000
9,897

16,750
-

99.70

99.70

100

100

99

99

-

-
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจ เค อี ซี จากัด
รวม

บริ การรับเหมาก่อสร้าง
บริ การรับเหมาก่อสร้าง

สัดส่วน
ความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

36.64
26.80

36.64
26.80

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

140,000
10,100

140,000
10,100

ราคาทุน
2563
2562
(พันบาท)

111,459

91,459

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562

37,897

20,000

บริ ษทั ย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
ในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ราชพฤกษ์วิศวกรรม จากัด เป็ นจานวนเงิน 20 ล้านบาทตามสัดส่ วนเดิม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร มีมติ อนุ มตั ิ ให้จดั ตั้งและจดทะเบี ยนบริ ษทั ทาคูนิ เทรดดิ้ง จากัด บริ ษทั ดังกล่าวจดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่
3 เมษายน 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 มกราคม 2562 บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ซี เอ แซด”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่กลุ่มบริ ษทั ถือหุ น้ ผ่านบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย)
จากัด ได้เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ให้แก่ ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกจานวน 80 ล้านหุ ้น โดยขายหุ ้นใหม่ให้แก่ผูจ้ องในราคาหุ ้นละ 3.90 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวม 312 ล้านบาท หัก
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ ใหม่จานวน 26.01 ล้านบาท เงินจากการออกหุ น้ ใหม่สุทธิ เป็ นเงิน 285.99 ล้านบาท และหุ น้ ของซี เอ แซดเริ่ มการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่
22 มกราคม 2562 หลังจาก ซี เอ แซด เสนอขายหุ น้ แก่ประชาชนทัว่ ไป ทาให้สัดส่ วนของหุ น้ สามัญที่ถือโดยกลุ่มบริ ษทั ลดลงจากร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 โดยซี เอ แซด ยังคง
สถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังคงต้องจัดทางบการเงินรวม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี านาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญก่อน
การตัดรายการระหว่างกัน
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(พันบาท)
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

63.36%

63.36%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

901,375
773,649
(1,020,066)
(126,744)
528,214
334,676
2,097
336,773

832,603
655,000
(854,224)
(139,104)
494,275
313,173
1,189
314,362

รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ตัดรายการระหว่างกัน
รวม

2,233,065
63,926
63,926
40,504
907
41,411
40,504
907
41,411

2,034,458
75,003
(630)
74,373
47,522
(930)
46,592
47,123
(944)
46,179
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
(พันบาท)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
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(68,405)
(35,577)
231,768
127,786

(210,578)
(198,526)
388,509
(20,595)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนไปสิ นค้าคงเหลือ
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
การรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้จ ากการ
ถื อ ปฏิ บัติ ต าม TFRS 16 เป็ นครั้ งแรก
(ดูหมายเหตุข้อ 3(ข))

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ถังบรรจุแก๊ส
ติดตั้ง และ
และ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์แก๊ส
สานักงาน
(พันบาท)

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

261,713
76,538
(19,538)
-

130,756
21,391
3,882
(1,918)
-

58,966
-

191,411
101,293
4,148
(1,951)

141,629
19,786
(1,015)
(5,168)

2,955
16,607
(7,015)
-

787,430
235,615
(21,456)
(7,119)

318,713

154,111

58,966

294,901

155,232

12,547

994,470

-

14,333

4,467

-

-

66

-

ยานพาหนะ

9,866

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
จัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

323,180
4,757
(290)
327,647

154,111
165
30,257
(609)
183,924

ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนไปสิ นค้าคงเหลือ
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

26,006
9,164
6,399
(791)
-

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ถังบรรจุแก๊ส
ติดตั้ง และ
และ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์แก๊ส
สานักงาน
(พันบาท)
58,966
294,901
6
36,773
30,791
(2,415)
(109)
58,863
360,050

17,982
3,130
15,760
-
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79,773
40,420
316
(1,115)

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

165,098
10,432
(6,465)
109
169,174

12,547
52,449
(61,048)
3,948

1,008,803
104,582
(9,779)
1,103,606

98,695
10,162
(3,455)

-

222,456
62,876
22,475
(791)
(4,570)

ยานพาหนะ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
จัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

2,123
(290)
1,833

40,778
9,004
(31)
49,751

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ถังบรรจุแก๊ส
ติดตั้ง และ
และ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์แก๊ส
สานักงาน
(พันบาท)
36,872
3,042
(109)
39,805
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119,394
53,899
(1,546)
171,747

ยานพาหนะ

105,402
16,846
(3,243)
109
119,114

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

-

รวม

302,446
84,914
(5,110)
382,250

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ถังบรรจุแก๊ส
ติดตั้ง และ
และ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์แก๊ส
สานักงาน
(พันบาท)

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

318,713
318,713

113,333
113,333

22,094
22,094

161,370
14,137
175,507

38,310
11,520
49,830

12,547
12,547

666,367
25,657
692,024

318,730
7,084
325,814

134,173
134,173

19,058
19,058

148,972
39,331
188,303

31,042
19,018
50,060

3,948
3,948

655,923
65,433
721,356
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
การรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้จ ากการ
ถื อ ปฏิ บัติ ต าม TFRS 16 เป็ นครั้ งแรก
(ดูหมายเหตุข้อ 3(ข))
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
จัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ถังบรรจุแก๊ส
ติดตั้ง และ
และ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์แก๊ส
สานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

26,463
16
-

21,369
8
-

53,612
-

5,121
339
(15)

14,472
4,150
(582)

-

121,037
4,513
(597)

26,479

21,377

53,612

5,445

18,040

-

124,953

4,467
30,946
8
30,954

564
21,941
(564)
21,377

53,612
6
(109)
53,509

5,445
170
(123)
5,492

18,040
35
(837)
109
17,347

-

5,031
129,984
219
(1,524)
128,679
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
จัดประเภทใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ถังบรรจุแก๊ส
ติดตั้ง และ
และ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์แก๊ส
สานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

-

5,919
1,088
6,399
-

15,469
3,065
15,760
-

3,459
454
316
(15)

12,773
1,647
(582)

-

37,620
6,254
22,475
(597)

273
273

13,406
1,372
(282)
14,496

34,294
3,073
(109)
37,258

4,214
469
(108)
4,575

13,838
1,395
(837)
109
14,505

-

65,752
6,582
(1,227)
71,107
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ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ถังบรรจุแก๊ส
ติดตั้ง และ
และ
เครื่ องใช้
อุปกรณ์แก๊ส
สานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตั้ง

รวม

26,479
26,479

7,971
7,971

19,318
19,318

1,231
1,231

4,202
4,202

-

54,999
4,202
59,201

26,487
4,194
30,681

6,881
6,881

16,251
16,251

917
917

32
2,810
2,842

-

50,568
7,004
57,572
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคา
เต็มจานวนแล้ว แต่ ยงั คงใช้งานจนถึ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี จานวน 111.97 ล้านบาท และ 15.68 ล้านบาท
ตามลาดับ (2562: 96.04 ล้ านบาท และ 10.71 ล้ านบาท ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี สุทธิ
296.63 ล้านบาท และ 33.48 ล้านบาท ตามลาดับ (2562: 327.22 ล้ านบาท และ 34.20 ล้ านบาท ตามลาดับ) ไปค้ าประกัน
วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี วงเงิ นเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตหรื อทรั สต์รีซีท วงเงิ นหนังสื อค้ าประกัน วงเงิ นสิ นเชื่ อประเภท
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คลังแก๊สและสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องสาหรับธุ รกิจจาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียม ได้เกิดการด้อยค่า
จานวน 22.48 ล้านบาท (2562: 22.48 ล้ านบาท) ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั เนื่ องจากมี มูลค่ า
ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี โดยมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ค านวณจากมู ล ค่ า จากการใช้ข อง
หน่ วยที่ ก่อให้เกิ ดเงิ นสดของส่ วนงานธุ รกิ จจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลียมทั้งหมด การคานวณดังกล่าวใช้ประมาณการ
กระแสเงิ นสดก่ อ นภาษี โดยอ้า งอิ งจากการประมาณผลการด าเนิ นงานของหน่ วยสิ นทรั พ ย์ ซึ่ งครอบคลุ มอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่ยาวที่สุดของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่ งถือเป็ นการประมาณการที่ ดีที่สุด
ของผูบ้ ริ หารในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอาจจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ที่เ กี่ ยวข้อง ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อ ค่าเผื่อ
การด้อยค่ าในอนาคต คลังแก๊สและสิ นทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องสาหรั บธุ รกิ จจาหน่ ายแก๊สปิ โตรเลี ยมมี มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 49.78 ล้านบาท (2562: 54.07 ล้ านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่ าที่ ดิน เครื่ องจักร เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ และ
ยานพาหนะเป็ นระยะเวลา 3 - 14 ปี โดยมีค่าเช่ าคงที่ ตลอดระยะเวลาการเช่ า กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับรู ้สินทรั พย์
สิ ทธิ การใช้ที่มีไว้เพื่อใช้งานเป็ นจานวนเงิน 57.85 ล้านบาท และ 5.03 ล้านบาท ตามลาดับ
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
- ที่ดิน
- อาคาร
- ยานพาหนะ
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ค่าเช่าจ่าย

งบการเงินรวม
2563
2562

2,124
4,068
667
108,073
5,624
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

-

273
282
26
52

-

150,133

29

757

-

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจานวน 143.67 ล้านบาท และ 2.17
ล้านบาท ตามลาดับ
14

ค่ าความนิยม
การทดสอบการด้ อยค่ าของหน่ วยสิ นทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดเงินสดที่มคี ่ าความนิยม
ธุรกิจรั บเหมาก่ อสร้ าง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายโดย
การประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การวัดมูลค่ายุติธรรมจัดประเภทเป็ นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
ข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ ริ หารกาหนดข้อสมมติ จาก
การประเมินแนวโน้มในอนาคตที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จโดยอ้างอิงข้อมูลที่ เคยเกิ ดขึ้ นในอดี ตจากแหล่งข้อมูลภายนอก
และภายใน

74
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งบการเงินรวม
2563
2562
(ร้ อยละ)
8.36
10.32
1.00
1.00
9.10
8.37

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต
กาไรขั้นต้น (อัตราถัวเฉลี่ย 10 ปี ข้างหน้า)

อัตราคิ ดลดที่ ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณหลังหักภาษีเงิ นได้ที่อา้ งอิงอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงิ นทุนของธุ รกิจ
และความสามารถในการก่อหนี้สินที่ร้อยละ 3.98 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตลาดที่ร้อยละ 4.97
ประมาณการกระแสเงิ นสดเป็ นการประมาณการสาหรับ 10 ปี ข้างหน้าและอัตราการเติ บโตหลังจากนั้น เนื่ องจาก
สะท้อนสภาพการดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งอัตราการเติบโตกาหนดจากการประมาณการในระยะยาวของ
ผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกาไรขั้นต้นประจาปี ที่สอดคล้องกับข้อสมมติที่วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมตลาดจะสามารถทาได้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี โดยประมาณจานวน 245.69
ล้านบาท (2562: 203.49 ล้ านบาท) ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาว่ามีเหตุผลที่ ทาให้เชื่ อได้ว่าอาจเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในข้อ
สมมติที่มีนยั สาคัญ 3 ข้อ ซึ่ งจะส่ งผลให้มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตารางต่อไปนี้แสดงจานวน
ที่ จะเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ที่มีนยั สาคัญ 3 ข้อแยกต่างหากจากกัน ซึ่ งทาให้มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น
เท่ากับมูลค่าตามบัญชี
งบการเงินรวม
2563
2562
(ร้ อยละ)
15.69
10.46
(5.41)
(2.39)
7.90
8.34

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโต
กาไรขั้นต้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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15

ลูกหนีค้ ่ าที่ดนิ
ในเดื อนธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาขายที่ ดินและอาคารเพื่อขายที่ รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งในสิ นค้า
คงเหลือให้กบั บริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งเป็ นเงิ น 165 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับชาระค่าที่ดินและอาคารเพื่ อขาย
เป็ นเงิ นสดบางส่ วน เป็ นเงิ น 89 ล้านบาท และส่ วนที่ เหลื อได้มีการทาสัญญาผ่อนชาระเป็ นเวลา 3 ปี โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ ยร้อยละ 4.58 ต่อปี ที่ ดินดังกล่าวได้จดทะเบี ยนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้วในเดื อนธันวาคม 2563 ทั้งนี้
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้นาเช็คและจดจานองที่ดินแปลงหนึ่ งของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ร่ วมมาเป็ นหลักทรัพย์
ค้ าประกันการผ่อนชาระ ซึ่ งส่ งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั บันทึกลูกหนี้ค่าที่ดิน เป็ นจานวนเงิน 76 ล้านบาท
และบันทึกรายได้รอการรับรู ้จากการรอรับรู ้ส่วนได้เสี ยของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เป็ นจานวนเงินรวม 14 ล้านบาท
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

16

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินรวม

หมาย ส่ วนที่มี
เหตุ หลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(2562: หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ าการเงิน)
รวมหนีส้ ิ นที่มภี าระ
ดอกเบีย้

5

2563
ส่ วนที่
ไม่มี
หลักประกัน

8

-

509,104

-

-

-

20,000

2562
ส่ วนที่
ส่ วนที่มี
ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(พันบาท)
8
16,706

16,706

222,247

-

-

-

2,500

-

20,000

-

-

-

122,940

-

122,940

143,700

-

143,700

47,208

13,490

60,698

32,151

-

32,151

699,260

13,490

712,750

398,098

19,206

417,304

76

509,104

รวม

222,247
2,500

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ วนที่มี
หลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
(2562: หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ าการเงิน)
รวมหนีส้ ิ นที่มภี าระ
ดอกเบีย้

2563
ส่ วนที่
ไม่มี
หลักประกัน

2562
ส่ วนที่
ส่ วนที่มี
ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(พันบาท)

รวม

1,888

4,033

5,921

3,119

-

3,119

1,888

4,033

5,921

3,119

-

3,119

สินทรั พย์ ที่ใช้ เป็ นหลักประกันหนี้สิน
หมายเหตุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

13

4,287
296,632
300,919

4,754
327,221
331,975

33,483
33,483

34,196
34,196

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 528.60 ล้านบาท
และ 77.20 ล้านบาท ตามลาดับ (2562 : 876.13 ล้ านบาท และ 76.40 ล้ านบาท ตามลาดับ) วงเงิ นสิ นเชื่ อดังกล่าว
ค้ าประกันโดยสิ นทรั พย์ของกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั เงิ นฝากธนาคารของกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั และมี กรรมการ
ร่ วมค้ าประกัน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ในเดือนเมษายน 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้แก้ไขสัญญาวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง โดยพักการชาระ
เงินต้นเป็ นระยะเวลา 6 เดือนเริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน 2563 โดยงวดสุ ดท้ายของการชาระคืนของ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แทนเดือนกันยายน 2566
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
การเงิน

จานวนเงิน
ขั้นต่า
ที่ตอ้ งจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใน 1 ปี
11,030
1 - 5 ปี
24,155
รวม
35,185
17

ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าปัจจุบนั
จานวนเงิน
ของจานวนเงิน
ขั้นต่า
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย ที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)

1,455
1,579
3,034

9,575
22,576
32,151

1,343
1,994
3,337

มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวนเงิน
ดอกเบี้ย ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

112
106
218

1,231
1,888
3,119

สารอง
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
18

ส่ วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 6 ส่ วนงานที่รายงาน ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ที่ มีสินค้าและ
การบริ การที่ แตกต่ างกัน และมี การบริ หารจัดการแยกต่ างหาก การดาเนิ นงานของแต่ ละส่ วนงานที่ รายงานของ
กลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้







ส่ วนงานจาหน่ ายแก๊ สปิ โตรเลียม ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรื อน อุตสาหกรรม และขนส่ ง
ส่ วนงานจาหน่ ายอุปกรณ์ และบริ การติดตั้งระบบแก๊ ส ได้แก่ ธุ รกิจจาหน่ายอุปกรณ์และบริ การติดตั้งระบบแก๊ส
ในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ส่ วนงานบริ การขนส่ ง ได้แก่ ธุรกิจบริ การขนส่ งวัสดุอนั ตรายและวัสดุก่อสร้างทางบก
ส่ วนงานบริ การรั บเหมาก่ อสร้ าง ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ส่ วนงานบริ การตรวจสอบความปลอดภัย ได้แก่ ธุรกิจบริ การตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ส่ วนงานอื่นๆ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะส่ ว นงานวัด โดยใช้ก าไรก่ อ นภาษี เ งิ น ได้ข องส่ ว นงาน ซึ่ งน าเสนอในรายงาน
การจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่า
การใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนิ นงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนิ นงาน
ของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิ จการอื่ นที่ ดาเนิ นธุ รกิ จในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ทั้งนี้ การกาหนดราคาระหว่าง
ส่ วนงานเป็ นไปตามการซื้ อขายตามปกติธุรกิจ
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จส่ วนใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่ างประเทศหรื อสิ นทรั พย์ในต่ างประเทศที่ มี
สาระสาคัญ
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้า 3 รายจากส่ วนงานบริ การรับเหมาก่ อสร้าง ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงิ นประมาณ 1,739.92 ล้านบาท
สาหรับปี 2563 (2562: 1,513.13 ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ส่ วนงานจาหน่ ายแก๊ส
ปิ โตรเลียม

ส่วนงานจาหน่าย
อุปกรณ์และบริ การ
ติดตั้งระบบแก๊ส

2563

2562

2563

2562

2563

2562

2563

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ดาเนินงาน
รายได้รวม
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้จากลูกค้ าภายนอก

509,917
509,917

742,389
742,389

5,138
(1,433)
3,705

2,947
(886)
2,061

41,473
(23,878)
17,595

45,691
(30,116)
15,575

2,339,893
(13,354)
2,326,539

จังหวะเวลาในการ
รับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง
รวมรายได้

509,917
509,917

742,389
742,389

3,705
3,705

2,061
2,061

17,595
17,595

15,575
15,575

กาไร (ขาดทุน) ตามส่ วน
งานก่อนหักภาษีเงินได้

(11,884)

(34,108)

(2,433)

(1,816)

2,097

5,134

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม

ส่วนงานบริ การ
รับเหมาก่อสร้าง

ส่วนงานบริ การขนส่ ง
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2562
(พันบาท)

ส่ วนงานบริ การ
ตรวจสอบ
ความปลอดภัย

ส่ วนงานอื่นๆ

รวม

2563

2562

2563

2562

2563

2562

2,419,323
(190,988)
2,228,335

122,612
(21,245)
101,367

110,374
(21,847)
88,527

198,691
(79,476)
119,215

-

3,217,724
(139,386)
3,078,338

3,320,724
(243,837)
3,076,887

2,326,539
2,326,539

2,228,335
2,228,335

101,367
101,367

88,527
88,527

119,215
119,215

-

632,837
2,445,501
3,078,338

744,450
2,332,437
3,076,887

86,573

134,826

1,128

(1,858)

19,783

2,324

95,264

104,502

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนงานจาหน่ายแก๊ส
ปิ โตรเลียม

รวม

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รวมรายได้

2563

2562

2563

2562

2563

2562

509,917
509,917

742,389
742,389

103,404
103,404

379,210
379,210

613,321
613,321

1,121,599
1,121,599

จังหวะเวลาในการ
รับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง
รวมรายได้

509,917
509,917

742,389
742,389

103,404
103,404

379,210
379,210

509,917
103,404
613,321

742,389
379,210
1,121,599

22,966

(10,903)

9,270

44,014

32,236

33,111

กาไร (ขาดทุน) ตามส่ วน
งานก่อนหักภาษีเงินได้
19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนงานบริ การ
รับเหมาก่อสร้าง
(พันบาท)

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญเดิม
ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวน
สัดส่ วนเสนอขาย
ราคาเสนอขาย

:
:
:
:
:

ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลี่ยนมือได้
5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
399,999,874 หน่วย
หุน้ สามัญเดิม 2 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
หน่วยละ 0 บาท
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ :
ราคาใช้สิทธิ
วันกาหนดการใช้สิทธิ
วันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิ

:
:
:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญได้ 1.12 หุน้
(2562: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยมีสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.07 หุ้น)
1.79 บาท ต่อหุน้ (2562: 1.88 บาท ต่ อหุ้น)
วันทาการสุ ดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ 28 มกราคม 2564

เมื่ อวันที่ 11 มี นาคม 2563 บริ ษทั ดาเนิ นการปรั บราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เนื่องจากจ่ายเงินปันผลเกินที่กาหนดตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีรายการเคลื่อนไหวของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 มีการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญจานวน 211 หน่วย ซึ่ งแปลงเป็ น
หุ ้นสามัญจานวน 236 หุ ้น โดยมีราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 1.79 บาท ส่ งผลให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยน 400,000,118 บาท
และหุน้ สามัญรวมเป็ น 800,000,236 หุน้
20

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินเดือน โบนัส และค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
รวม

1,100,151
3,356
1,760
40,282
1,145,549

82

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
755,155
22,696
26,560
3,855
414
1,805
1,580
282
348
6,905
1,858
767,495
25,250
28,713

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดื อน
และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสารอง
เลี้ยงชี พนี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุ นสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุ นโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
21

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ
ต้นทุนขายค่าแก๊ส
ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าขนส่ งแก๊ส
ค่าบริ การผ่านคลัง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า
(2562: ค่ าเช่ าจ่ าย)

20

งบการเงินรวม
2563
2562
465,287
465,774
313,595
87,472
1,145,549
24,569
1,382

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
676,537
465,287
676,537
627,918
595,529
92,383
332,579
65,345
6,877
6,316
767,495
25,250
28,713
35,963
29,154
39,706
3,009
1,382
3,009

13

-

22,478

13

113,697

150,133

83

-

22,478
81

757

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
22

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

23,674

31,307

-

8,887

(2,076)
21,598

(555)
30,752

179
179

(203)
8,684

งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้
รั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

2563
2562
ก่อน
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิ จาก
ก่อน
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
-

-

-

5,366
5,366

(1,073)
(1,073)

4,293
4,293

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้

2563
2562
ก่อน
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิ จาก
ก่อน
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

รั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

-

-

3,554
(711)
3,554
(711)
งบการเงินรวม

2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20.00

84

2,843
2,843
2562

(พันบาท)
95,264
19,053

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

(พันบาท)
104,503
20,901

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้

2563
2562
ก่อน
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิ จาก
ก่อน
ค่าใช้จ่าย สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
(9,777)
(6,181)
2,431
895
741
5,329
(83)
(11)

รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการระหว่างกัน
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ผา่ นมาซึ่ งยังไม่ได้รับรู ้
รวม

249
13,935
(4,951)
21,598

22.67

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

2,663
7,156
30,752

29.43

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

20.00

0.56
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2562
(พันบาท)
32,236
6,447
(7,579)
887
203
(15)
236
179

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

26.23

(พันบาท)
33,111
6,622
(4,000)
895
5,178
(11)
8,684

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
7,684

5,608

-

-

ณ วันที่
1 มกราคม

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2563
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,989

2,168

-

-

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
กาไรหรื อ กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม
(พันบาท)

1,459
1,795
70

677
80
1,536

-

2,136
1,875
1,606

3,282
6,606

(373)
1,920

-

2,909
8,526

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(998)
(998)

156
156

-

(842)
(842)

สุ ทธิ

5,608

2,076

-

7,684
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่
1 มกราคม

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
กาไรหรื อ กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม
(พันบาท)

986
2,080
40

473
(285)
31

-

1,459
1,795
71

1,540
4,646

669
888

1,073
1,073

3,282
6,607

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(666)
(666)

(333)
(333)

-

(999)
(999)

สุ ทธิ

3,980

555

1,073

5,608

87

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ประมาณการจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,029
67

65
369

-

1,094
436

1,767
2,863

(812)
(378)

-

955
2,485

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(695)
(695)

199
199

-

(496)
(496)

สุ ทธิ

2,168

(179)

-

1,989

2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
ประมาณการจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

760
36

269
31

-

1,029
67

695
1,491

361
661

711
711

1,767
2,863

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(237)
(237)

(458)
(458)

-

(695)
(695)

สุ ทธิ

1,254

203

711

2,168
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้

งบการเงินรวม
2563
2562

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

523
523

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)
4,496
4,496
7,607
236
12,103
236
4,496

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2567 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงิ นได้
ปั จจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มี
ความเป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
23

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(พันบาท / พันหุ้ น)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษทั
จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้ ว
กาไรต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
24

32,256
800,000

27,159
800,000

32,057
800,000

24,428
800,000

0.04

0.03

0.04

0.03

เงินปันผล
เงินปันผลที่บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี้
วันที่อนุมตั ิ

กาหนดจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลต่อหุ น้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาล

6 เมษายน 2563

5 พฤษภาคม 2563

0.0274

21.92

ปี 2562
เงินปั นผลประจาปี

25 เมษายน 2562

24 พฤษภาคม 2562

0.0375

30.00
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
25

เครื่ องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นรวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

31 ธันวาคม 2563
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

122,940

-

-

123,635

123,635

31 ธันวาคม 2562
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

143,700

-

-

143,520

143,520

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนงานบริ การรับเหมาก่อสร้าง
เครื่ องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ประเภท

เทคนิคการประเมินมูลค่ า

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เทคนิ คการคิ ดลดกระแสเงิ นสด ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจาก
กระแสเงินสดในอนาคตซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่อตั ราตลาด
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน

กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มี ความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งรับผิดชอบในการพัฒนา
และติดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะรายงานการดาเนิ นการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามวิธีปฏิ บตั ิ และนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงและทบทวนความเพี ย งพอของกรอบการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ ย งที่
กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบ
ภายในท าหน้า ที่ ใ นการทบทวนการควบคุ ม และวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ใ นการบริ หารความเสี่ ย งอย่ า งสม่ า เสมอและ
ในกรณี พิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครื่ องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ ที่เป็ นลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั
(ข.1.1) ลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิ ทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้า
แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของ
ลูกค้า ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงของการผิดนัดชาระซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนิ น
ธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 18
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายด้านเครดิ ตเพื่ อวิเคราะห์ความน่ าเชื่ อถื อของลูกค้ารายใหม่แต่ละราย
ก่อนที่กลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขมาตรฐานในการชาระเงินและการให้บริ การ
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั จากัดฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาการจ่าย
ชาระสู งสุ ดที่ 90 วัน
ตารางที่ แสดงไว้ดา้ นล่างให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
งบการเงินรวม
ลูกหนีก้ ารค้ า
เกินกาหนดชาระ

สิ นทรัพย์ ที่
เกิดจาก
สั ญญา

ยังไม่ครบ
กาหนด
ชาระ

น้อยกว่า
3 เดือน

3-6
เดือน

6 - 12
เดือน

มากกว่า
12 เดือน

ลูกหนี้
การค้าที่ต้ งั
ค่าเผื่อผล
ขาดทุน
จากการ
ด้อยค่าเต็ม
จานวน

90.38

-

100.00

รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
(ร้ อยละ)
อัตราขาดทุน
ถัวเฉลี่ย

-

0.10

2.20

15.10
(พันบาท)

มูลค่ารวม
ตามบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

524,091
-

201,816

42,683

5,200

551

-

8,254

258,504

(200)

(941)

(785)

(498)

-

(8,254)

(10,678)

1,617

4,771

(7,293)

276,589

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
(พันบาท)
มูลค่ารวม
ตามบัญชี

707,292

233,034

42,433

2,027

92

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนีก้ ารค้ า
เกินกาหนดชาระ

สิ นทรัพย์ ที่
เกิดจาก
สั ญญา

ยังไม่ครบ
กาหนด
ชาระ

น้อยกว่า
3 เดือน

3-6
เดือน

6 - 12
เดือน

มากกว่า
12 เดือน

ลูกหนี้
การค้าที่ต้ งั
ค่าเผื่อผล
ขาดทุน
จากการ
ด้อยค่าเต็ม
จานวน

-

-

100

รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
(ร้ อยละ)
อัตราขาดทุน
ถัวเฉลี่ย

-

0.79

2.17

56.80
(พันบาท)

มูลค่ารวม
ตามบัญชี

-

18,571

18,676

125

-

-

4,847

42,219

ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า

-

(147)

(406)

(71)

-

-

(4,847)

(5,471)

3,373

(5,144)

97,231

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
(พันบาท)
มูลค่ารวม
ตามบัญชี

145,065

72,280

24,951

737

1,034

ในปี 2563 อัตราผลขาดทุ นคานวณจากประสบการณ์ ของการสู ญเสี ยด้านเครดิ ตที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง 5 ปี ย้อนหลัง
อัตราเหล่านี้ คูณกับสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที่เก็บข้อมูล
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 60 วัน

93

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจากัด
เนื่องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามี
ความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
(ข.1.3) การค้ าประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้การค้ าประกันทางการเงินแก่หนี้สินของบริ ษทั ย่อยเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารสาหรับบริ ษทั ย่อยหลายแห่ ง (ดูหมายเหตุ ข้อ 16)
(ข.2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงิ นเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด โดยการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินในการกูย้ ืมที่ได้มีการ
ตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ
ตารางต่อไปนี้ แสดงระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้ สินทางการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยจานวนเงิ นเป็ นจานวนขั้นต้นซึ่ งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสัญญา
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามบัญชี

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

รวม

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

8

8

-

-

-

8

277,024

277,024

-

-

-

277,024

632,044

555,577

41,752

47,081

-

644,410

20,000
60,698
989,774

20,284
26,741
879,634

24,752
66,504

11,654
58,735

3,905
3,905

20,284
67,052
1,008,778

มูลค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

รวม

หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

24,787
5,921
30,708

24,787
1,288
26,075
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1,288
1,288

1,587
1,587

3,905
3,905

24,787
8,068
32,855

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางต่ อไปนี้ แสดงระยะเวลาครบกาหนดคงเหลื อ ตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งเป็ นนโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
0-3

4.65 - 5.85
4.00 - 6.87
5.25
4.00 - 7.34

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
0-3

4.57 และ 5.37
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งบการเงินรวม
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
รวม
(พันบาท)
320
320

16,706
260,887
2,500
9,575
289,668

-

105,060
22,576
127,636

320
320

16,706
365,947
2,500
32,151
417,304

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี
รวม
(พันบาท)
256,304
256,304

30,490
30,490

286,794
286,794

1,231
1,231

1,888
1,888

3,119
3,119

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ข.3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มี ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ ย งจากธุ ร กิ จปกติ ซ่ ึ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด
อัตราแลกเปลี่ยนและจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ของคู่สญ
ั ญา
(ข.3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามการซื้ อดังกล่าวไม่มีสาระสาคัญในระหว่างปี ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นหลักเพื่อป้องกันความเสี่ ยงในหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ข.3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ยเป็ นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ยตลาดซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยแบบคงที่และผันแปร
ซึ่ งทาให้กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ย งเกี่ ย วกับอัตราดอกเบี้ ย เกิ ด จากการที่ อตั ราดอกเบี้ ย จะเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนิ นงานแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และงวดต่อไป ผูบ้ ริ หารไม่ได้ใช้เครื่ องมือ
ในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

เครื่ องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน

593,330

278,564

174,000
5,921

286,794
3,119

เครื่ องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
หนี้สินทางการเงิน

119,420

138,740

-

-
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือที่มีอัตราดอกเบีย้ คงที่
กลุ่มบริ ษทั ไม่บนั ทึ กสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สินทางการเงิ นซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน และกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกาหนดอนุพนั ธ์ (สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) เป็ นเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงตามการบัญขีการป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่รายงานไม่ส่งผลต่อกาไรหรื อขาดทุน
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่มีอัตราดอกเบีย้ ผันแปร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และกาไรหรื อขาดทุนด้วยจานวนเงินที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์
ตั้งอยูบ่ นข้อสมมติที่วา่ ตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่
งบการเงินรวม
กาไรหรื อขาดทุน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สุ ทธิ จากภาษี
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(พันบาท)
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร
(1,035)
1,035
(828)
828
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ความอ่ อนไหวของกระแสเงินสด (สุ ทธิ)
(1,035)
1,035
(828)
828
26

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คื อการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิ จารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดาเนิ นงานต่ อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
27

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

275

สัญญาเช่ าที่สาหรั บสินทรั พย์ อ้างอิงที่มีมลู ค่ าต่าหรื อ
สัญญาเช่ าที่ระยะสั้น
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

1,507
255
1,762

9,556
1,283,582
1,293,138

ภาระผูกพันอื่นๆ
คาสัง่ ซื้ อวัสดุก่อสร้าง
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม
28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

415

-

-

7,820
9,536
4,231
21,587

1,237
1,237

817
1,755
4,231
6,803

20,167
975,023
995,190

103,493
103,493

103,295
103,295

หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ งได้ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของจากบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง (“โจทก์”)
เป็ นจานวนเงิน 18.31 ล้านบาท โดยได้รับหมายเรี ยกจากศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2562 และบริ ษทั ย่อย
ได้ยื่น คาให้การพร้อ มการฟ้ องแย้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยได้ฟ้ อ งร้อ งค่า เสี ย หายจากโจทก์ ในข้อ หา
ผิดสัญญาจ้างทาให้บริ ษทั ย่อยได้รับความเสี ยหายเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 17.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคดี ของ
ศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เห็นว่าโจทก์และบริ ษทั ย่อยต่างสมัครใจยกเลิกสัญญาจ้างต่อกันโดยปริ ยาย
นับแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 โดยบริ ษ ทั ย่อยต้องรับผิด ชาระเงิ นค่าจ้างแก่โจทก์พ ร้อมดอกเบี้ ย ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี
นับแต่วนั ที่ 3 พฤศจิ กายน 2562 และโจทก์ตอ้ งคื นค่าจ้างล่วงหน้าแก่บริ ษทั ย่อย คงเหลือเงิ นที่ บริ ษทั ย่อยจะต้อง
ชาระแก่โจทก์ เป็ นเงิน 3.12 ล้านบาท ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงบันทึกประมาณการหนี้สินด้วยจานวนเงินตามคาพิพากษา
ของศาลชั้นต้น
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์ พร้อมกันนี้ บริ ษทั ย่อยยื่นคาร้องขอทุเลาการบังคับคดี เพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดี ตามคาพิพากษาระหว่าง
ดาเนิ นการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลชั้นต้น
29

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั เมื่อ วัน ที่ 23 กุม ภาพัน ธ์ 2564 ที่ ป ระชุ ม มีม ติ อ นุ ม ตั ิ ก ารจัด สรรกาไรเป็ น
เงิ นปั นผลจากการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.0375 บาท สาหรับจานวน
หุ ้น 800,000,236 หุ ้น เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท
เงิ นปั นผลดังกล่าวจะนาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ในเดื อนเมษายน 2564

30

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จสาหรั บ
ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน ได้มีการจัดประเภทบางรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงินปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์ หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน

100

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่
(พันบาท)

หลังจัด
ประเภทใหม่

320,571
692,304
201,506
43,010
20,664

(14,988)
14,988
20,664
(27,437)
(20,664)

305,583
707,292
222,170
15,573
-

106,393
-

(102,737)
11,617
118,557

3,656
11,617
118,557

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

งบการเงินรวม
จัดประเภท
ใหม่
(พันบาท)

หลังจัด
ประเภทใหม่

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

399,226
241,895

(1,852)
1,852

397,374
243,747

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

18,781
(191,145)

(936)
936

17,845
(190,209)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัดประเภท
หลังจัด
ประเภทใหม่
ใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์ หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

101

132,419

(1,979)

130,440

3,914
-

(945)
799
2,125

2,969
799
2,125

40,669
(74,387)

(1,689)
1,689

38,980
(72,698)

