
 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ 

ของเฉพาะบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ 

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลียนแปลง 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญัและหมายเหตุเรืองอืน ๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

รับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบ 

เพือใหไ้ดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ไดม้าซึงหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใชขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึงรวมถึงการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ในการประเมินความเสียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชี

พิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี 

ทีจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร รวมทงัการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษัท  

ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ 

ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั 

โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

ไพบูล  ตนักลู  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4298 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 

26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 



 

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309

เงินลงทุนชวัคราว 232,108 - - -

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 26 84,448,425 - 123,418,325 30,000,000

สินคา้คงเหลือ 9 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 649,937 168,257 160,718 143,723

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 347,343,526 328,886,571 264,788,797 249,701,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระ

คาํประกนั 7 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000

ลูกหนีการคา้ทีถึงกาํหนดชาํระ

เกินกวา่หนึงปี 10 - 1,432,016 - 1,432,016

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 240,359,470 90,359,770

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 167,244,543 - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 12 4,862,259 5,207,875 - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 203,144,239 208,378,637 95,223,226 95,551,749

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 718,446 983,459 182,412 258,380

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 6,004,778 991,331 - 483,837

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 604,947 530,447 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 423,034,231 248,993,946 372,646,101 214,811,726

รวมสินทรัพย์ 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

กรรมการ  _________________________________     กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

3

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 61,500            - - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  17 84,684,915 157,595,964 65,572,029 110,411,009

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 15 214,167,306 - 214,167,306 -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนด

 ชาํระภายในหนึงปี 15 6,000,000 6,541,417 6,000,000 6,000,000

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

ทางการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

 ภายในหนึงปี 15 788,015 - 788,015 -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 9,882,849 2,385,550 2,039,669 1,345,785

หนีสินหมุนเวยีนอืน 756,139 824,107 - -

รวมหนีสินหมุนเวยีน 316,340,724 167,347,038 288,567,019 117,756,794

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 15 28,100,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000

หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 15 3,113,092 - 3,113,092 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 1,671,066 825,627 865,660 394,679

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 1,008,321 423,222 250,843 -

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 4,962,174 821,566 324,811 324,811

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 38,854,653 36,170,415 8,054,406 10,219,490

รวมหนีสิน 355,195,377 203,517,453 296,621,425 127,976,284

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,200,000,000 หุน้ 

   มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

   (พ.ศ. 2557 : หุน้สามญัจาํนวน 400,000,000 หุน้

   หุน้ละ 0.5 บาท) 600,000,000 200,000,000 600,000,000 200,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 400,000,000 หุน้ 

   ชาํระเตม็มูลค่าแลว้หุน้ละ 0.5 บาท

   (พ.ศ. 2557 : หุน้สามญัจาํนวน

   400,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้ละ 0.5 บาท) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 106,643,230 106,643,230 106,643,230 106,643,230

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 20,636,290 20,636,290 - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 4,320,000 2,900,000 4,320,000 2,900,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 83,582,860 44,183,544 29,850,243 26,994,179

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 415,182,380 374,363,064 340,813,473 336,537,409

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 415,182,380 374,363,064 340,813,473 336,537,409

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 770,377,757 577,880,517 637,434,898 464,513,693

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,019,000,554 1,101,126,909 1,007,566,006 1,081,422,185

รายไดจ้ากการบริการ 333,876,438 103,128,541 - -

รวมรายได้ 1,352,876,992 1,204,255,450 1,007,566,006 1,081,422,185

ต้นทุนขาย

ตน้ทุนขาย (960,111,561) (1,032,010,282) (935,556,178) (1,019,981,462)

ตน้ทุนบริการ (236,194,061) (68,417,762) - -

รวมต้นทุนขาย (1,196,305,622) (1,100,428,044) (935,556,178) (1,019,981,462)

กาํไรขันต้น 156,571,370 103,827,406 72,009,828 61,440,723

รายไดอื้น 22 11,802,747 9,078,743 32,584,299 35,204,186

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 168,374,117 112,906,149 104,594,127 96,644,909

ค่าใชจ่้ายในการขาย (24,195,540) (26,276,817) (28,717,094) (31,461,222)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (61,412,368) (50,957,320) (39,159,629) (29,347,958)

ตน้ทุนทางการเงิน (3,147,894) (1,534,994) (2,313,201) (559,272)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 1,234,543 - - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 80,852,858 34,137,018 34,404,203 35,276,457

ภาษีเงินได้ 24 (15,471,044) (6,958,924) (5,788,115) (3,617,281)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 65,381,814 27,178,094 28,616,088 31,659,176

กาํไรเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (562,498) - (340,024) -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 64,819,316 27,178,094 28,276,064 31,659,176

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 65,381,814 27,178,094 28,616,088 31,659,176

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

กาํไรสุทธิสําหรับปี 65,381,814 27,178,094 28,616,088 31,659,176

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 64,819,316 27,178,094 28,276,064 31,659,176

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

64,819,316 27,178,094 28,276,064 31,659,176

กาํไรต่อหุ้น 25

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.16 0.08 0.07 0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

ส่วนเกนิทุนจาก

การรวมธุรกจิ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ ภายใต้การ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคุมเดยีวกนั ทุนสํารองตามกฎหมาย จัดสรร ควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 20,636,290 2,900,000 44,183,544 - 374,363,064

เงินปันผล 21 - - - - (24,000,000) - (24,000,000)

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 - - - 1,420,000 (1,420,000) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 64,819,316 - 64,819,316

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 20,636,290 4,320,000 83,582,860 - 415,182,380

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557 150,000,000 5,360,000 20,636,290 - 45,855,450 - 221,851,740

การเพิมทุน 19 50,000,000 101,283,230 - - - - 151,283,230

เงินปันผล 21 - - - - (25,950,000) - (25,950,000)

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 - - - 2,900,000 (2,900,000) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 27,178,094 - 27,178,094

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 200,000,000 106,643,230 20,636,290 2,900,000 44,183,544 - 374,363,064

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงนิรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จัดสรรแล้ว ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารอง ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 2,900,000 26,994,179 - 336,537,409

เงินปันผล 21 - - - (24,000,000) - (24,000,000)

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 - - 1,420,000 (1,420,000) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 28,276,064 - 28,276,064

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 4,320,000 29,850,243 - 340,813,473

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557 150,000,000 5,360,000 - 24,185,003 - 179,545,003

การเพิมทุนหุน้สามญั 19 50,000,000 101,283,230 - - - 151,283,230

เงินปันผล 21 - - - (25,950,000) - (25,950,000)

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 - - 2,900,000 (2,900,000) - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 31,659,176 - 31,659,176

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 200,000,000 106,643,230 2,900,000 26,994,179 - 336,537,409

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท

กาํไรสะสม



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 80,852,858        34,137,018 34,404,203 35,276,457

รายการปรับปรุงกาํไรสุทธิ

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13, 14 16,182,327        14,933,335 6,417,892 4,501,110

(กลบัรายการ)ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 8, 10 (343,873)            (2,080,283) (288,278) (2,134,637)

ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยัและเคลือนไหวชา้ 9 17,768,068        506,851             - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและ

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (27,467)              (52,051) 2,868                 -

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม (1,234,543)         - - -

ดอกเบียรับ (4,689,391)         (1,386,994) (5,242,101) (1,810,880)

ตน้ทุนทางการเงิน 3,147,894          1,534,994 2,313,201 559,272

111,655,873 47,592,870 37,607,785 36,391,322

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (45,866,448) (5,692,528) 7,084,905 (390,502)

- สินคา้คงเหลือ 811,754 (17,131,802) 1,074,090 (16,746,357)

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (481,680) (74,871) (16,995) (118,534)

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (74,500) 342,416 - 122,416

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (72,887,047) 59,326,972 (44,836,630) 34,392,162

- หนีสินหมุนเวยีนอืน (67,968) (335,845) - -

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 142,316 171,307 45,951 42,673

- หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 4,140,608 493,406 - 1,651

เงินสดจากการดาํเนินงาน (2,627,092) 84,691,925 959,106 53,694,831

- ดอกเบียจ่าย (3,147,894) (1,534,994) (2,313,201) (559,272)

- ภาษีเงินไดจ่้าย (12,261,610) (8,210,013) (4,274,545) (2,701,501)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (18,036,596) 74,946,918 (5,628,640) 50,434,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11 (166,010,000) - (149,999,700) -

เงินจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13, 14 (4,787,355) (7,269,263) (329,202) (4,704,482)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 147,509 100,000 - -

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชวัคราว (232,108) - - -

เงินสดรับจากการรับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสนั

แก่บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 26 30,300,000 - 40,010,000 10,000,000

ดอกเบียรับ 3,777,768 1,386,994 3,093,505 1,044,853

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคล

หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 26 (114,748,425) - (133,428,325) (15,000,000)

เงินฝากทีติดภาระคาํประกนั 7 (8,984,838) (26,400,382) (10,155,019) (26,300,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (260,537,449) (32,182,651) (250,808,741) (34,959,629)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

รับเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 15 214,167,306 - 214,167,306      -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (6,541,417) (6,543,149) (6,000,000)         (6,000,000)         

เงินสดรับจากการเพิมทุน 19 - 151,283,230 - 151,283,230

จ่ายเงินปันผล 21 (24,000,000) (25,950,000) (24,000,000) (25,950,000)

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 17 (1,788,893) (3,947,271) (1,788,893) (2,018,330)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 181,836,996 114,842,810 182,378,413 117,314,900

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง) - สุทธิ (96,737,049) 157,607,077 (74,058,968) 132,789,329

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 186,775,947 29,168,870 138,691,309 5,901,980

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 7 90,038,898 186,775,947 64,632,341 138,691,309

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 90,100,398        186,775,947 64,632,341        138,691,309

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7 (61,500)              - - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 7 90,038,898        186,775,947 64,632,341 138,691,309

รายการทีไม่กระทบเงนิสด

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชือ (รวมอยูใ่นเจา้หนีอืน) 155,027 179,029 - 2,350

ซือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,690,000 - 5,690,000 -

จาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชือ (รวมอยูใ่นลูกหนีอืน) 585 4,574                 583 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม พ.ศ. 2558  

11 

 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัขึนในประเทศไทยและมีทีอยู่ตามทีได้จดทะเบียน

ไวด้งันี 

 

เลขที 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

เพือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัย่อยว่า “กลุ่มบริษทั” รายละเอียดของบริษัทย่อยแสดงไวใ้น 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 

กลุ่มบริษทัดําเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจการคา้แก๊ส ธุรกิจบริการขนส่งแก๊ส ธุรกิจบริการติดตงัแก๊ส ธุรกิจตรวจสอบความปลอดภยั

ระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม และธุรกิจผูล้งทุนในธุรกิจก่อสร้างและพลงังานทดแทน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีทีสําคญัซึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปนี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  

พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเป็นหลกัในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ

ของงบการเงิน 

 

การจดัทํางบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 

ทีสําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึงจดัทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไป 

ถือปฏิบติัและตอ้งเปิดเผยเรืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือเกียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ

ทีมีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัซึงไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 4 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทยในกรณีทีมี

เนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุงและ 

การตีความทีเกียวข้อง 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2557) เรือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2557) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2557) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2557) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2557) เรือง งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 เรือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 เรือง การวดัมูลคา่ยติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  

   ขอ้กาํหนดเงินทุนขนัตาํและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ 

   เหล่านี สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 เรือง  

   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 20  

เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสําหรับ 

   เหมืองผิวดิน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลียนแปลงทีสําคญัได้แก่การเพิมเติมขอ้กาํหนดให้กิจการ 

จดักลุ่มรายการทีแสดงอยู่ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนันสามารถจัดประเภท

รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัได้หรือไม่ มาตรฐานทีปรับปรุงนีไม่ได้ระบุวา่รายการใด 

จะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานนีแลว้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดให้รายการชิ นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สํารองไวใ้ชง้าน 

และอุปกรณ์ทีใช้ในการซ่อมบาํรุง รับรู้เป็นรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนันเขา้คาํนิยามของ

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เขา้เงือนไขดังกล่าวให้จดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ง 

ผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม พ.ศ. 2558  

13 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุงและ 

การตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลียนแปลงทีสําคญัได้แก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจาก 

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปลียนชือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัจะไม่

สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดทีมี

การเปลียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ทียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการ

ในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้กาํหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ขอ้กาํหนดสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

ซึงตอ้งใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลียนแปลงทีสําคญั คือ กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั 

ส่วนงานดาํเนินงาน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลคา่สินทรัพยแ์ละหนีสินรวมสําหรับเฉพาะส่วนงานทีรายงาน 

หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงินดังกล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มี

การเปลียนแปลงทีมีสาระสาคญัจากจาํนวนเงินทีได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุดสําหรับส่วนงาน 

ทีรายงานนนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของคาํวา่ “ควบคุม” ซึงถูกนํามาใชแ้ทน

หลกัการของการควบคุมและการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 27 งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานนีไดก้าํหนดวา่เมือใดกิจการควรจดัทาํงบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของ

การควบคุม อธิบายหลกัการของการนําหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงขอ้กาํหนดในการ

จดัทาํงบการเงินรวม หลกัการสําคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี คือหากมีอาํนาจควบคุม 

จะตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีทีผูล้งทุนได้แสดงให้เห็นถึงอาํนาจการควบคุมทีเหนือกว่า 

ผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนได้รับผลตอบแทนทีผนัแปรจากการทีมีส่วนเกียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีความสามารถ 

ในการใช้อํานาจในผูถู้กลงทุน ซึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทีกิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าวอาจ 

ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัในกรณีทีมีการลงทุนใหม่ทีเกียวขอ้ง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุงและ 

การตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 ได้กาํหนดคาํนิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาทีผูร่้วมทุน

ตงัแต่สองรายขึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมทีจดัตงัขึน การตดัสินใจในกิจกรรมทีเกียวขอ้งตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉนัทจึ์งจะถือวา่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของคาํนิยามวา่การควบคุมร่วม 

การร่วมการงานสามารถอยูใ่นรูปแบบของการดําเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทขึนอยูก่บัสิงที

แสดงออกมาซึงสัมพันธ์กับข้อตกลงทีจัดทําขึน หากในข้อกําหนดผูร่้วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ  

การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมคา้ ส่วนการดําเนินงานร่วมกนัจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระในหนีสิน 

การดําเนินงานร่วมกนัจะบนัทึกบัญชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระในหนีสิน การร่วมคา้จะบนัทึกส่วนได้เสีย

โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย มาตรฐานดงักล่าวอาจส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัในกรณีทีมีการลงทุนใหม่

ทีเกียวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพือช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมิน

ความเสียงและผลกระทบทางด้านการเงินทีเกียวขอ้งกับส่วนได้เสียทีกิจการมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม  

การร่วมการงาน และกิจการซึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัได้ปฏิบติั

ตามมาตรฐานฉบบันีแลว้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 มีวตัถุประสงคเ์พือปรับปรุง และลดความซําซ้อนของคาํนิยาม

ของมูลค่ายุติธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูล

สําหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ 

กลุ่มบริษทั ยกเวน้เรืองการเปิดเผยขอ้มูล 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความนีให้ใช้กบัผลประโยชน์

หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน 

ขอ้กําหนดเงินทุนขนัตําภายใตก้ารตีความนีหมายถึงขอ้กาํหนดใดๆทีกาํหนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุน

สําหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอืน

ของพนักงาน การตีความนีอธิบายถึงผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนกบัสินทรัพยห์รือหนีสินโครงการจากขอ้กาํหนด

หรือขอ้ตกลงทีเกียวกบัเงินทุนขนัตาํ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความนีให้วิธีปฏิบติัทางการบญัชี

สําหรับต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุงและ 

การตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงันี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2557) เรือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2557) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2557) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2557) เรือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2557) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2557) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2557) เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2557) เรือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2557) เรือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

   การเปิดเผย ขอ้มูลเกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน   

   เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2557) เรือง ตน้ทุนการกูย้ืม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2557) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคล หรือกิจการ 

   ทีเกียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2557) เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  

   เมือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2557) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

   ทีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2557) เรือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2557) เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2557) เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และ 

   สินทรัพยที์อาจเกิดขึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2557) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2557) เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุงและ 

การตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงันี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายและ 

   การดาํเนินงานทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 6  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้ง 

   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 25  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

   ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบ 

   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32  

   (ปรับปรุง 2557) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน  

   การบูรณะ และหนีสินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุงและ 

การตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงันี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า  

   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน 

   การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

   ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2557) เรือง การรายงานทางการเงิน 

   ในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2557) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี

การปรับปรุง ซึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ํามาใช้ก่อน

วนัถือปฏิบติั 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคล หรือกิจการที 

   เกียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2558) เรือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การวดัมูลคา่ยติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง เงินทีนําส่งรัฐ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี

การปรับปรุง ซึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ํามาใช้ก่อน

วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) เรือง ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มีความชัดเจนขึน

เกียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหักคา่เสือมราคาสะสม และคา่เสือมราคาสะสม ในกรณีทีกิจการใชวิ้ธีการ

ตีราคาใหม่ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกียวกบัวิธีการ

ปฏิบติัทางบัญชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลทีสามแก่โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวใ้ห้

ชดัเจนขึน การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบทีเกียวขอ้งกบัการบริการทีเกิดขึนในรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเงินสมทบนันเกิดขึนเท่านัน และเงินสมทบทีเกียวขอ้งกบัการบริการทีมากกว่าหนึงรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ได้รวมกิจการทีให้บริการด้านผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการทีรายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการทีรายงาน  

ซึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินทีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการทีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสําคญั 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการทีดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนทีได้รับการยกเวน้ 

ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้

และได้กาํหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลียนแปลง 

ในมูลคา่ยติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2558) เรือง การด้อยคา่ของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิมเติมเกียวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีทีมูลค่าทีคาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพยว์ดัมูลคา่โดยใช้วิธีมูลคา่ยติุธรรมหกัตน้ทุน

ในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลาํดับชันของมูลคา่ยุติธรรม 2) กรณีทีการวดัมูลคา่ยุติธรรม

อยูใ่นลาํดบัชนัที 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคทีใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม และขอ้สมมติฐานสําคญัทีใช ้  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี

การปรับปรุง ซึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ํามาใช้ก่อน

วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2558) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดให้ชดัเจนขึน เกียวกบัการ

ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสม และคา่ตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีทีกิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2558) เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ไดก้าํหนดใหช้ัดเจนขึนว่า

กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึงอสังหาริมทรัพย์

เพือการลงทุนนนัเขา้เงือนไขการรวมธุรกิจหรือไม ่

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41 เรือง เกษตรกรรม ได้มีการกาํหนดให้สินทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงผลผลิตทาง

การเกษตร ณ จุดเก็บเกียวจากสินทรัพยชี์วภาพของกิจการตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  

 

สภาวิชาชีพได้มีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ มาตรฐานการบญัชี ฉบับที 41 เรือง เกษตรกรรม  

โดยยกเวน้พืชเพือการให้ผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41 แนวปฏิบัตินีกําหนดให ้

พืชเพือการให้ผลิตผล จะต้องว ัดมูลค่าด้วย ราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมหักค่าเพือการด้อยค่า (ถ้ามี )  

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) เรือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้กาํหนด 

คาํนิยามใหช้ดัเจนขึน สําหรับ “เงือนไขการได้รับสิทธิ” และกาํหนดคาํนิยามแยกกนัระหวา่ง “เงือนไขผลงาน” 

และ “เงือนไขการบริการ” 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุง 2558) เรือง การรวมธุรกิจ ได้กําหนดให้ชัดเจนขึน 

ในเรือง ก) ภาระผูกพันทีกิจการต้องจ่ายชําระสิ งตอบแทนทีอาจจะเกิดขึนทีเข้าคํานิยามของเครืองมือ 

ทางการเงิน ว่าเป็นหนีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามคาํนิยามของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32 เรือง 

การแสดงรายการสําหรับเครืองมือทางการเงิน (เมือมีการประกาศใช)้ หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อืนทีเกียวขอ้ง และได้กาํหนดให้วดัมูลค่าสิ งตอบแทนทีอาจจะเกิดขึนทีไม่ได้ถูกจดัประเภทเป็นส่วนของ

เจา้ของดว้ยมูลคา่ยติุธรรมและรับรู้การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในกาํไรหรือขาดทุนทุกสินรอบระยะเวลา 

การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3 ไม่ได้ถือปฏิบติักบัการบญัชีสําหรับการจดัตงั

การร่วมคา้ทีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี

การปรับปรุง ซึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ํามาใช้ก่อน

วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุง 2558) เรือง ส่วนงานดําเนินงาน ได้กาํหนดให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลเกียวกับดุลยพินิจของผู ้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นําเสนอ 

การกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเมือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงาน

ใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกิจการ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบการเงินรวม การปรับปรุงนีไดใ้หค้าํนิยาม

ของกิจการทีดําเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและได้กาํหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม ซึงการปรับปรุง

ดงักล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการทีมีธุรกิจทีคลา้ยคลึงกนั ได้รับขอ้ยกเวน้จากการนําบริษทัยอ่ย

เกือบทังหมดมารวมในการจดัทํางบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านันด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) ได้กาํหนดให้กิจการทีดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน

เปิดเผยขอ้มูลทีกาํหนดไวส้ําหรับกิจการทีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) เรือง มูลค่ายุติธรรม ได้กาํหนดให้ชัดเจนขึน 

เกียวกับขอ้ยกเวน้ในเรืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กบัทุกสัญญาทีอยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 39 เรือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเครืองมือทางการเงิน (เมือมีการประกาศใช)้ หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน (เมือมีการประกาศใช)้ ซึงรวมถึงสัญญา

ทีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 21 เรือง เงินทีนําส่งรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี กล่าวถึงการบญัชีสําหรับหนีสินการจ่ายเงินทีนําส่งรัฐ หากหนีสินนันอยูภ่ายใตข้อบเขตของ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2558) เรืองประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และสินทรัพย ์

ทีอาจเกิดขึน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันียงัได้กล่าวเกียวกบัการบญัชีสําหรับหนีสิน

การจ่ายเงินทีนาํส่งรัฐทีจงัหวะเวลาและจาํนวนเงินมีความแน่นอน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี

การปรับปรุง ซึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ํามาใช้ก่อน

วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงันี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) เรือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2558) เรือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง 

   บญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) เรือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2558) เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) เรือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) เรือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ 

   การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2558) เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 

   เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2558) เรือง ตน้ทุนการกูย้ืม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2558) เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เมือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2558) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2558) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อ 

   รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2558) เรือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2558) เรือง งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2558) เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และ 

   สินทรัพยที์อาจเกิดขึน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย และ 

   การดาํเนินงานทียกเลิก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี

การปรับปรุง ซึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ํามาใช้ก่อน

วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงันี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 6  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้ง 

   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 25  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 

   กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบ 

   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32  

   (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน 

   การบูรณะ และหนีสินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า 

   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะ 

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

   ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2557) เรือง การรายงานทางการเงิน  

   ในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมี

การปรับปรุง ซึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึงเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ํามาใช้ก่อน

วนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงันี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  

   ขอ้กาํหนดเงินทุนขนัตาํและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ 

   เหล่านี สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 เรือง  

   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2558) 

เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง 

   ผิวดิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

(1) บริษัทย่อย 

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีกลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมือกลุ่มบริษัท 

มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้

เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อย

ไวใ้นงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นํางบการเงินของ

บริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัทีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษัทบนัทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซือ สิ งตอบแทนทีโอนให้สําหรับการซือบริษัทย่อย  

ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์ผูซื้อโอนใหแ้ละหนีสินทีก่อขึนเพือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซือ

และส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุน้ทีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนีสินทีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชําระ  ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึน และวดัมูลค่าเริมแรกของสินทรัพย ์

ทีได้มาทีระบุได้และหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในการรวมธุรกิจด้วยมูลคา่ยุติธรรม ณ วนัทีซือ ในการรวม

ธุรกิจแต่ละครัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่า

ของสินทรัพยสุ์ทธิทีระบุไดข้องผูถู้กซือตามสัดส่วนของหุน้ทีถือ 

 

ในการรวมธุรกิจทีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซือ ผูซื้อตอ้งวดัมูลคา่ส่วนได้เสียทีผูซื้อถืออยูใ่นผูถู้กซือก่อนหน้า

การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึนจากการวดัมูลค่าใหม่นัน

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริษัท รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซือ การเปลียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของสิงตอบแทนทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายทีรับรู้ภายหลงัวนัทีซือซึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนีสินให้รับรู้

ผลกาํไรขาดทุนทีเกิดขึนในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สิงตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย 

ซึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีการวดัมูลคา่ใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 

 

กรณีทีมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ มูลคา่ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลคา่ยุติธรรม ณ วนัซือ

ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ มากกวา่มูลคา่ยุติธรรมสุทธิ  

ณ วนัทีซือของสินทรัพย์ทีได้มาทีระบุได้และหนีสินทีรับมา ผูซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่า 

สิงตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซือ และมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัซือธุรกิจของส่วน

ได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซือทีผูซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์

สุทธิของบริษทัยอ่ยเนืองจากมีการต่อรองราคาซือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(1) บริษัทย่อย (ต่อ)  

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือขาดทุนทียงัไม่ได้เกิดขึนจริงระหว่าง 

กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปลียนเพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า ตน้ทุนจะมี 

การปรับเพือสะท้อนการเปลียนแปลงสิ งตอบแทนทีเกิดขึนจากสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนันจะรวม 

ส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 

 

(2) รายการและส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษัท 

สําหรับการซือส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนทีจ่ายให้และมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์

สุทธิของหุ้นทีซือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สีย 

ทีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

(3) การจําหน่ายบริษัทย่อย 

 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุน้ทีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลคา่ยุติธรรม การเปลียนแปลง

ในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนันจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 

ทีเหลือของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืนในส่วนทีเกียวขอ้งกบักิจการนันจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนีสิน 

ทีเกียวขอ้งนนัโดยตรง 

 

(4) บริษัทร่วม 

 

บริษัทร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึงโดยทัวไปก็คือการที 

กลุ่มบริษัทถือหุ้น ทีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทังหมด เงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้ 

เงินลงทุนเมือเริมแรกด้วยราคาทุน มูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทุนนีจะเพิมขึนหรือลดลงในภายหลงัวนัทีไดม้าดว้ยส่วน

แบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนทีผูล้งทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่ม

บริษทัรวมถึงคา่ความนิยมทีระบุได ้ณ วนัทีซือเงินลงทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

(4) บริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนันลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 

ทีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของทีลดลง 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมทีเกิดขึนภายหลงัการได้มาจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

และความเคลือนไหวในบญัชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไวเ้ป็น 

ส่วนหนึงของบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลงภายหลงัการได้มาจะปรับปรุงกบัราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุน เมือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสีย

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนัน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนั

ในหนีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนีแทนบริษทัร่วม 

 

กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกสิ นรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งชีทีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการดอ้ยค่า

หรือไม่ หากมีขอ้บ่งชีเกิดขึนกลุ่มบริษทัจะคาํนวณผลขาดทุนจากการด้อยคา่ โดยเปรียบเทียบมูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปทีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน 

งบกาํไรขาดทุน 

 

รายการกําไรทียงัไม่ได้เกิดขึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าทีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย 

ในบริษทัร่วมนนั รายการขาดทุนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนันมีหลกัฐาน

วา่สินทรัพยที์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยคา่ 

 

บริษทัร่วมจะเปลียนนโยบายการบญัชีเท่าทีจาํเป็นเพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กาํไรและ

ขาดทุนเงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักคา่เผือการดอ้ยคา่ ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพือสะท้อนการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึนจากสิ งตอบแทนทีคาดว่าตอ้งจ่าย  ต้นทุนจะรวมตน้ทุน

ทางตรงทีเกียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม พ.ศ. 2558  

28 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นําเสนองบการเงิน 

 

รายการทีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลคา่โดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัทีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกลุเงินบาท ซึงเป็นสกลุเงินทีใช้ใน

การดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด

รายการหรือวนัทีตีราคาหากรายการนันถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือ 

จ่ายชําระทีเป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตัวเงินซึงเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

เมือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน องคป์ระกอบของ

อัตราแลกเปลียนทังหมดของกําไรหรือขาดทุนนันจะรับรู้ไว ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนด้วย ในทางตรงข้าม 

การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลียนทงัหมด

ของกาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ และ 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม เงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสูงซึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัทีไดม้า 

และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว ้ในส่วนของหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั (ถา้มี) 

 

2.6 ลูกหนีการค้า 

 

ลูกหนีการคา้รับรู้เริมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หนี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินทีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผือหนีสงสัย 

จะสูญซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ นงวด คา่เผือหนีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชี

ของลูกหนีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนีการคา้ หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน  

โดยถือเป็นส่วนหนึงของคา่ใชจ่้ายในการบริหาร 
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2.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสินคา้ประเภทแก๊ส

ปิโตรเลียมและสินคา้สําเร็จรูปอืนคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของการซือประกอบดว้ยราคาซือ และคา่ใชจ่้ายที

เกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินคา้นนั เช่น คา่อากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินคืนตามเงือนไข (ถา้มี) 

ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหวา่งทาํประกอบด้วย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ้ย 

ในการผลิตซึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดําเนินงานตามปกติแต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม มูลค่าสุทธิทีจะได้รับประมาณจากราคา

ปกติทีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นเพือให้สินคา้นนัสําเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบริษทั

บนัทึกบญัชีคา่เผือการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสือมคุณภาพตามความจาํเป็น 

 

2.8  สัญญาก่อสร้าง 

 

สัญญาก่อสร้างคือสัญญาทีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพือก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียวหรือหลายรายการซึงสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด

หรือตอ้งพึงพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าทีหรือเชือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใชป้ระโยชน์ขนัสุดทา้ย 

 

เมือผลการดําเนินงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ รายได้ตามสัญญาก่อสร้างจะรับรู้ได ้

ไม่เกินกวา่ตน้ทุนตามสัญญาซึงคอ่นขา้งแน่วา่จะไดรั้บคืน ตน้ทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงวดเมือเกิดขึน 

 

เมือผลการดําเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ และมีความเป็นไปได้ทีสัญญาก่อสร้าง 

จะมีกาํไร ให้รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เมือมีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ทีตน้ทุนการก่อสร้างทงัหมด

เกินกวา่รายไดค้า่ก่อสร้างทงัหมด กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนเป็นคา่ใชจ่้ายทนัที 

 

ในการกําหนดขนัความสําเร็จของงานก่อสร้าง จะไม่พิจารณาต้นทุนการก่อสร้างทีเกิดขึนในระหว่างปีทีเกียวขอ้งกับ

กิจกรรมในอนาคต ซึงแสดงอยูใ่นรูปสินคา้คงเหลือ จาํนวนเงินทีจ่ายเป็นเงินล่วงหน้า หรือสินทรัพยอื์น ขึนอยู่กบัลกัษณะ

ของตน้ทุน 

 

กลุ่มบริษัทแสดงจํานวนเงินทังสิ นทีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจา้งสําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นสินทรัพย ์

ของกิจการสําหรับต้นทุนทีเกิดขึนและกาํไรทีรับรู้ (หักด้วยรายการขาดทุนทีรับรู้แลว้) สูงกว่าจาํนวนเงินงวดทีเรียกเก็บ  

ซึงจาํนวนเงินทีเรียกเก็บทีลูกคา้ยงัไม่ไดช้ําระและจาํนวนเงินประกนัผลงานจะรวมอยูภ่ายใตห้วัขอ้ ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  

กลุ่มบริษทัจะแสดงจาํนวนเงินทงัสิ นทีผูว้่าจา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสําหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็นหนีสินของ

กิจการสําหรับจาํนวนเงินทีเรียกเก็บมากกว่าตน้ทุนทีเกิดขึนและกาํไรทีรับรู้(หักดว้ยรายการขาดทุนทีรับรู้แลว้) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.9 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยที์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิมขึนของมูลค่าของสินทรัพย์

หรือทงัสองอยา่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มบริษทัจะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน รวมถึง

อสังหาริมทรัพยที์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในอนาคต 

 

การรับรู้รายการเมือเริมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุน

การกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมทีเกิดขึนเพือวตัถุประสงคข์องการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนนัน 

จะรวมเป็นส่วนหนึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะทีการซือหรือ 

การก่อสร้างและจะหยุดพกัทันทีเมือสินทรัพย์นันก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสําคญั หรือระหว่างทีการดําเนินการพฒันา

สินทรัพยที์เขา้เงือนไขหยดุชะงกัลง 

 

หลงัจากการรับรู้เมือเริมแรก กลุ่มบริษทัเลือกทีจะแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนโดยจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน 

หักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี) และเปิดเผยราคามูลค่ายุติธรรมเพิมเติมในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 

คา่เสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนจะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพือทีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอาย ุ

การใหป้ระโยชน์ดงันี 

 

อาคาร 20 ปี 

 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษัท 

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชือถือ ค่าซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษาทงัหมดจะรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายเมือเกิดขึน เมือมีการเปลียนแทนชิ นส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน จะตดัมูลค่า

ตามบญัชีของส่วนทีถูกเปลียนแทนออก 

 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิ 

ทีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจะรับรู้บญัชีกาํไรหรือขาดทุนอืนสุทธิในงบกาํไรขาดทุน  
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2.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักคา่เสือมราคาสะสม และคา่เผือการลดมูลค่า (ถา้มี) ตน้ทุนเริมแรกจะรวม

ตน้ทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการซือสินทรัพยน์นัและตน้ทุนการกูย้ืม 

 

ตน้ทุนทีเกิดขึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึงตามความเหมาะสม  

เมือตน้ทุนนันเกิดขึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้ 

อย่างน่าเชือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของชิ นส่วนทีถูกเปลียนแทนออก สําหรับคา่ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอืน บริษทั 

จะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน 

 

ทีดินไม่มีการคิดค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของสินทรัพยอื์นคาํนวณด้วยวิธีเส้นตรงเพือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์ทีไดป้ระมาณการของสินทรัพยด์งัต่อไปนี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 ปี 

ถงับรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส  15 และ 20 ปี 

เครืองมือเครืองใชแ้ละอุปกรณ์สํานกังาน  3 ถึง 10 ปี 

ยานพาหนะทวัไป    5 ปี 

ยานพาหนะขนส่ง   10 ปี 

 

ทุกสิ นรอบระยะเวลารายงานบริษทัได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ใหเ้หมาะสม 

 

ในกรณีทีมูลคา่ตามบญัชีสูงกวา่มูลคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืน มูลคา่ตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

(หมายเหตุขอ้ 2.12) 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับ

จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีซือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ

การดําเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นันสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการ

ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี  

 

ตน้ทุนทีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดขึน 
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2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยที์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า 

เป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์นทีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว่าราคา

ตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าทีคาดวา่จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรับรู้เมือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า

มูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซึงหมายถึงจาํนวนทีสูงกว่าระหว่างมูลคา่ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก

การใช้ สินทรัพย์จะถูกจดัเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวตัถุประสงคข์องการประเมินการด้อยค่า 

สินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้  จะถูก

ประเมินความเป็นไปไดที้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว  

 

กรณีทีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพย์ซึงผู ้ให้เช่าเป็นผู ้รับความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่  

สัญญาเช่านันถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีได้รับจาก

ผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านนั 

 

สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ซึงผูเ้ช่าเป็นผู ้รับความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทังหมด 

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยที์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลคา่ใดจะตาํกวา่  

 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีสินและคา่ใชจ่้ายทางการเงินเพือให้ไดอ้ตัราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงคา้งอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทาํให้อตัราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตัราคงที

สําหรับยอดคงเหลือของหนีสินทีเหลืออยู่ สินทรัพยที์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสือมราคาตลอดอายุการใชง้าน

ของสินทรัพยที์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 

กรณีทีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

 

สินทรัพยที์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนตามราคาทุน 

และตดัค่าเสือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ

กลุ่มบริษทัซึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีได้จ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2.14 เงินกู้ยืม 

 

เงินกูย้ืมรับรู้เริมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีได้รับหักด้วยตน้ทุนการจดัทํารายการทีเกิดขึนในเวลาต่อมา  

เงินกู้ยืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบียทีแท้จริง ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทน  

(หักด้วยตน้ทุนการจดัทํารายการทีเกิดขึน) เมือเทียบกบัมูลค่าทีจ่ายคืนเพือชําระหนีนันจะรับรู้ในก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตลอดช่วงเวลาการกูย้ืม 

 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนีสินหมุนเวียนเมือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงือนไขใหเ้ลือนชําระหนีออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

ก) ต้นทุนการกู้ยืม 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขตอ้งนํามารวมเป็น

ส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพยน์นั โดยสินทรัพยที์เขา้เงือนไขคือสินทรัพยที์จาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานในการ

เตรียมสินทรัพย์นันให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงคห์รือพร้อมทีจะขาย  การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็น 

ราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งสินสุดลงเมือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ทีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์เขา้เงือนไขใหอ้ยูใ่น

สภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมทีจะขายไดเ้สร็จสินลง 

 

รายได้จากการลงทุนทีเกิดจากการนําเงินกูย้ืมทีกูม้าโดยเฉพาะ ทียงัไม่ได้นาํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย์ทีเขา้เงือนไข

ไปลงทุนเป็นการชวัคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้ืมทีสามารถตงัขึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้ืมอืนๆ ตอ้งถือเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดทีเกิดขึน 
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2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ทีเกียวขอ้งกบัรายการทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือรายการทีรับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีนี ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคาํนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือทีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่า 

จะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริษัทย่อย ของกลุ่มบริษทัได้ดําเนินงานและเกิดรายได ้

ทางภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทีสามารถ 

นํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึงขึนอยู่กับการตีความ และจะตังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต ้อง 

จ่ายชาํระเจา้หนา้ทีภาษีอากร 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีรับรู้ตามวิธีหนีสิน เมือเกิดผลต่างชัวคราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน และราคา

ตามบญัชีทีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเกิดจากการรับรู้เริมแรก

ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนีสินทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัทีเกิดรายการ รายการนันไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทงัทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย

ภาษีอากร) ทีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ทีคาดได้คอ่นขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่า

อตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวขอ้งได้รับประโยชน์ หรือหนีสินภาษีเงินได ้

รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนํา

จาํนวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทัได้ตงัภาษีเงินได้รอตัดบญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัวคราวของ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และส่วนได้เสียในการร่วมคา้ทีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจังหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัวคราวและการกลบัรายการผลต่างชัวคราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึนได้

ภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 

ทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทงัสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีเกียวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั

โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกันซึงตังใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มบริษัทได้กาํหนดโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มบริษัทมีทังโครงการสมทบเงินและ

โครงการผลประโยชน ์

 

สําหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินทีคงที บริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือ

ภาระผูกพนัจากการอนุมานทีจะตอ้งจ่ายเงินเพิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอทีจะจ่ายให้พนักงานทงัหมดสําหรับ

การให้บริการจากพนกังานทงัในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงบริหารโดยผูจ้ดัการ

กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนั 

ทีจะจ่ายเงินเพิมอีกเมือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานเมือถึงกาํหนดชาํระ 

สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหักออกเมือครบกาํหนดจ่าย 

 

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบําเหน็จบํานาญทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึงจะกําหนดจํานวนเงิน

ผลประโยชน์ทีพนกังานจะไดรั้บเมือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึนอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีทีให้บริการ และ 

คา่ตอบแทน 

 

หนีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัทีสิ นรอบ

ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนันีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ

ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ซึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด

กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช ้[อตัราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกูภ้าคเอกชนทีไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นระดับดี / 

อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล] ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินทีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนด

ของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาทีตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกิดขึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ 

การเปลียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิดขึน 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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2.17 ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือ กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงทีจัดทําไว ้ 

อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการชําระภาระผกูพนันันมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทั

ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนทีต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ ประมาณการหนีสินจะไม่รับรู้

สําหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ในกรณีทีมีภาระผกูพนัทีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทักาํหนดความน่าจะเป็นทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือจ่าย

ชําระภาระผูกพนัเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทังประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้

คอ่นขา้งแน่ทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือชําระภาระผกูพนับางรายการทีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตาํ   

 

กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ 

ภาระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ

ความเสียงเฉพาะของหนีสินทีกาํลงัพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลคา่ของเงินตามเวลา จะรับรู้

เป็นดอกเบียจ่าย 

 

2.18 เงินมัดจําค่าถงับรรจุแก๊ส 

 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาระหนีสินซึงเกิดจากเงินมดัจาํค่าถงับรรจุแก๊สทีเรียกเก็บจากลูกคา้ เมือมีการขายแก๊สพร้อมถงับรรจุ

แก๊สให้แก่ลูกคา้เป็นในอตัราถงัละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึนอยูก่บัขนาดของถงับรรจุแก๊ส โดยกลุ่มบริษทัจะชําระคืน

หนีสินเงินมดัจาํคา่ถงับรรจุแก๊สแต่ละรายเมือลูกคา้นําถงับรรจุแก๊สและใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัทีกลุ่มบริษทัออกให้เพือเป็น

หลกัฐานเงินมดัจาํค่าถงับรรจุแก๊สคืนใหแ้ก่กลุ่มบริษทั เงินมดัจาํคา่ถงับรรจุแก๊สไดแ้สดงรวมอยูใ่นหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ตน้ทุนทีเพิมขึนเกียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซือขายหุ้นทีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจาํนวน 

เงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยนาํไปหกัจากสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการออกหุน้ 

 

ในกรณีทีบริษทัใดก็ตามภายในกลุ่มบริษทัซือหุ้นทุนของบริษทัจะถือเป็นหุ้นทุนซือคืน สิงตอบแทนทีจ่ายออกไปรวมถึง

ตน้ทุนเพิมเติมทีเกียวขอ้งโดยตรงทีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินได้แลว้ จะแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของ

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจนกว่าหุ้นทุนซือคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายใหม่ สิงตอบแทนใด ๆ ทีไดรั้บจากการ

ขายหรือนาํหุ้นทุนซือคืนออกจาํหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิมเติมทีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้

ทีเกียวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
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2.20 ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 

การเขา้ซือกิจการทงัหมดในบริษทัย่อยภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั บริษทัได้มีการบนัทึกบญัชีการได้มาซึงสินทรัพยข์อง

บริษทัย่อยโดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมือนว่าเป็นวิธีรวมส่วนไดเ้สียโดยบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัย่อย 

ทีถูกนํามารวมด้วยมูลคา่ตามบญัชีของกิจการทีถูกนํามารวม ณ วนัทีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซึงไดมี้การ

รับรู้ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัจากการซือบริษทัย่อย ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกันเกิดจากส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการซือบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิทีได้รับจากบริษัทย่อย  

โดยตน้ทุนของการซือ (ในกรณีการออกหุ้นของบริษัท) ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิชาการอิสระ ณ วนัทีซือ

บริษทัยอ่ย 
 

2.21 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมทีจะได้รับจากการขายสินคา้และบริการซึงเกิดขึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษัท 

รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัสําหรับ 

งบการเงินรวม ซึงรายไดห้ลกัของกิจการมีดงัต่อไปนี  
 

 รายได้จากการขายสินคา้ : รับรู้เมือผูซื้อรับโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของ

สินคา้ซึงโดยปกติจะรับรู้เมือมีการส่งมอบหรือขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้เสร็จสินแลว้  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่ง : รับรู้เมือไดใ้หบ้ริการขนส่งแลว้เสร็จ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ : รับรู้เมือมีการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสัญญาติดตงัระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม : รับรู้ตามขนัความสําเร็จของงาน 

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้ตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างทีทาํเสร็จ อตัราส่วนของงานก่อสร้างทีทําเสร็จ

คาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างทีเกิดขึนแลว้จนถึงวนัสิ นงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทงัหมดทีคาดว่า 

จะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา รายได้ทีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายได้ที 

ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 รายไดค้า่เช่า : รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า  

 รายไดด้อกเบีย : รายไดด้อกเบียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

 รายไดเ้งินปันผล : รับรู้เมือสิทธิทีจะไดรั้บเงินปันผลนนัเกิดขึน 
 

2.22 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีซึงทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทีเกียวขอ้งได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี และทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

2.23 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในทีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหน้าทีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการทีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน  

 

3.1 ปัจจัยความเสียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงได้แก่ ความเสียงจากตลาด (รวมถึงความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียน ความเสียงด้านมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย ความเสียงด้านกระแสเงินสด

อนัเกิดจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย และความเสียงด้านราคา) ความเสียงด้านการให้สินเชือ และความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

แผนการจดัการความเสียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบ

ทีทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยทีสุดเท่าทีเป็นไปได้ โดยจะมีการพิจารณาเป็น

ครังคราวไปเมือผูบ้ริหารเล็งเห็นว่ามีการเปลียนแปลงในปัจจยัทีมีสาระสําคญัและกระทบต่อความเสียงดงักล่าว 

 

การจดัการความเสียงดําเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั) เป็นไปตามนโยบาย 

ทีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทจะชีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสียง 

ทางการเงินด้วยการร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั คณะกรรมการจดัการความเสียง

จะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพือจดัการความเสียงและนโยบายทีเกียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษรรวมถึงนโยบาย

สําหรับความเสียงทีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ความเสียงอัตราดอกเบีย  

ความเสียงการให้สินเชือ การใช้ตราสารทงัทีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้

สภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสียง 

 

3.1.1 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 

 

เนืองจากกลุ่มบริษทัมีการซือสินคา้คงเหลือจากคู่คา้ในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จดัซือเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

และยูโร ซึงก่อให้เกิดความเสียงจากอตัราแลกเปลียน สําหรับรายการคา้ดังกล่าว ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงก่อให้เกิดผลกระทบแก่กลุ่มบริษัทในงวด

ปัจจุบันและในปีต่อ ๆไป กลุ่มบริษัทไม่ได้ทําสัญญาป้องกันความเสียงไวเ้นืองจากผู ้บริหารประเมินว่าอัตรา

แลกเปลียนทีเปลียนแปลงไปในช่วงเวลาและเงือนไขทางการค้าทีค่อนขา้งสัน  จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัต่อสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการประเมินดังกล่าวจะกระทาํเป็นครังคราวไป

เมือมีการจดัซือในมูลคา่ทีเป็นสาระสําคญั 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจัยความเสียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.1.2 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 

กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญากูเ้งินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศไทย ซึงเงินกูย้ืมบางสัญญามีอตัราดอกเบียแบบ

ลอยตวั ซึงทาํให้กลุ่มบริษทัมีความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียเกิดจากการทีอตัราดอกเบียจะเปลียนแปลง ซึงอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานแก่กลุ่มบริษทัและบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อไป ผูบ้ริหารไม่ได้ใช้

เครืองมือในการบริหารความเสียงจากอตัราดอกเบีย เนืองจากคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบียจะเปลียนแปลงไม่มาก 

ในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

3.1.3 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยสําคญัของความเสียงทางด้านสินเชือเนืองจากกลุ่มบริษทัได้มีการจาํหน่าย

สินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยโดยทัวไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับลูกคา้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง อีกทัง 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายทีเหมาะสมในเรืองการให้สินเชือเพือทาํให้เชือมนัไดว้่า ได้ขายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ทีมี

ประวติัสินเชือทีดีและอยูใ่นระดบัทีเหมาะสม 

 

3.1.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

จาํนวนเงินสดทีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเสียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ 

ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีกลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือในการกูย้ืมทีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้ ส่วนงาน

บริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้งัเป้าหมายวา่จะใชค้วามยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยรักษาวงเงินสินเชือทีตกลงไว ้

ใหเ้พียงพอในการดาํเนินกิจการและลงทุนในอนาคต 

 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปนีแสดงการวิเคราะห์เครืองมือทางการเงินทีแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลคา่ ความแตกต่าง

ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 

 ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัที 1) 

 ขอ้มูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทงัทีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั (ขอ้มูลระดบัที 2) 

 ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินซึงไม่ได้มาจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้) 

(ขอ้มูลระดบัที 3) 

 

ขอ้มูลเกียวกบัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและเงินกูย้ืมระยะยาว เปิดเผยรวมอยู่ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 12 และขอ้ 15 ตามลาํดบั 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ  

 

การประมาณการทางบญัชี ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนือง และอยู่บนพืนฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนนั 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ และข้อสมมติฐาน 

 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี

อาจไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริง ประมาณการทางบัญชีทีสําคญัและขอ้สมมติฐานทีมีความเสียงอย่างเป็นสาระสําคญัทีอาจ 

เป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี 

 

4.1.1 อาคารและอุปกรณ์  

 

ผูบ้ริหารจะกาํหนดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ตามการประมาณการโดยการใช้ดุลยพินิจเกียวกบัอาย ุ

การใช้งานทีเหลือและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ข ้างต้น การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจจะคํานึงจาก

ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตเกียวกบัการดําเนินงาน การใชป้ระโยชน์ และประสิทธิภาพของ

การใชง้าน 

 

4.1.2 ค่าเผอืการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ค่าเผอืสินค้าเคลือนไหวช้าและค่าเผอืสินค้าเสือมสภาพ 

 

กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณมูลค่าสุทธิทีคาดวา่จะได้รับของสินคา้สําเร็จรูปทุกชนิด โดยประมาณจากราคาถวัเฉลียของ

ขอ้มูลการซือขายในปัจจุบันและแนวโน้มราคาขายในอนาคต การพิจารณาค่าเผือสินค้าเคลือนไหวช้าจะมี 

การพิจารณาจากอายุของสินคา้คงเหลือทีคา้งอยู่ในคลังสินคา้ และสําหรับการพิจารณาค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ 

จะมีการพิจารณาจากสภาพทีแท้จริงของสินคา้นันๆ ว่าเสือมสภาพหรือไม่ โดยคาํนึงถึงราคาทีคาดว่าจะขายได้

ประกอบไปดว้ย 

 

4.1.3 การรับรู้รายได้ 

 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามขนัความสําเร็จ สําหรับสัญญาบริการออกแบบทีมีราคาคงที กลุ่มบริษทัตอ้ง

ประมาณการการให้บริการ ณ วนัทีคาํนวณเทียบเป็นสัดส่วนของการบริการทงัหมดทีตอ้งทาํ หากสัดส่วนงานทีทาํเสร็จ

และงานทงัหมดเปลียนไปร้อยละ 1 จากทีผูบ้ริหารประมาณการไว ้จะทาํใหก้าํไรทีรับรู้ในปีเพิมขึน 0.77 ลา้นบาท  
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 

4.1.4 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนับําเหน็จบํานาญขึนอยู่กับหลายปัจจัยทีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกียวกบัอตัราคิดลด การเปลียนแปลงของขอ้สมมติฐาน

เหล่านีจะส่งผลกระทบต่อมูลคา่ของภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ 

 

กลุ่มบริษทัได้พิจารณาอตัราคิดลดทีเหมาะสมในแต่ละปี ซึงได้แก่อตัราดอกเบียทีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัราคิดลด

ทีเหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงิน

ทีตอ้งจ่ายชาํระผลกระโยชน์เมือเกษียณอายุ และมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาทีตอ้งจ่ายชําระภาระผูกพนั

บาํเหน็จบาํนาญทีเกียวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัอืนๆสําหรับภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิมเติม

เปิดเผยในหมายเหตุ 18 

 

5 การจัดการความเสียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันัน เพือการดํารงไวซึ้งความสามารถในการดําเนินงานอยา่งต่อเนืองของ

กลุ่มบริษัท เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสียอืน และเพือดํารงไวซึ้งโครงสร้างของทุน 

ทีเหมาะสม เพือลดตน้ทุนของเงินทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พือลดภาระหนีสิน 

 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทันําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก

การจดักลุ่มโดยทวัไปของผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกิจทีสําคญัของกลุ่มบริษทัมีดงันี 

 

จาํหน่ายแก๊สปิโตรเลียม ไดแ้ก่ ธุรกิจจาํหน่ายแก๊สเพือการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง  

บริการขนส่ง  ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 

ขายและบริการติดตงั ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการติดตงัระบบแก๊สในรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม และรับเหมาก่อสร้าง 

บริการตรวจสอบความปลอดภยั ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊สในรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 

อืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจลงทุน 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 จาํหน่ายแก๊ส  ขายและบริการตดิตงั บริการตรวจสอบ   

 ปิโตรเลียม บริการขนส่ง ขาย บริการตดิตงั ความปลอดภัย อืน ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 1,007,566,006 51,021,454 13,688,271 261,295,855 54,997,680 - 1,388,569,266 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ - (30,030,423) (2,243,150) (2,168,231) (1,250,470) - (35,692,274) 

รวมรายได ้ 1,007,566,006 20,991,031 11,445,121 259,127,624 53,747,210 - 1,352,876,992 

        

ผลการดาํเนินงาน - กาํไรขนัตน้ 72,124,775 4,365,723 (14,736,725) 70,818,889 23,998,708 - 156,571,370 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       82,766,209 

ตน้ทุนทางการเงิน       (3,147,894) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,234,543 

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้       80,852,858 

ภาษีเงินได ้       (15,471,044) 

กาํไรสุทธิ       65,381,814 

        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 98,994,115 32,168,010 6,139,475 58,712,876 5,415,476 1,714,287 203,144,239 

สินทรัพยท์งัสินในงบการเงินรวม 343,303,386 45,013,341 19,592,694 177,727,105 34,733,224 150,008,007 770,377,757 

หนีสินทงัสินในงบการเงินรวม       355,195,377 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม พ.ศ. 2558  

43 

 

6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 จําหน่ายแก๊ส  ขายและบริการติดตัง บริการตรวจสอบ   

 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง ขาย บริการติดตัง ความปลอดภัย อนื ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิ 1,081,422,185 59,431,321 22,549,933 44,991,897 41,854,324 - 1,250,249,660 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ - (38,091,401) (2,845,209) (4,448,945) (608,655) - (45,994,210) 

รวมรายได ้ 1,081,422,185 21,339,920 19,704,724 40,542,952 41,245,669 - 1,204,255,450 

        

ผลการดาํเนินงานกาํไรขนัตน้ 65,005,091 3,389,795 4,970,771 9,762,404 20,699,345 - 103,827,406 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       35,672,012 

ตน้ทุนทางการเงิน       (1,534,994) 

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้       34,137,018 

ภาษีเงินได ้       (6,958,924) 

กาํไรสุทธิ       27,178,094 

        

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 99,570,852 36,488,795 6,857,586 60,222,431 5,238,973 - 208,378,637 

สินทรัพยท์งัสินในงบการเงินรวม 345,792,840 46,818,762 56,543,324 97,273,706 31,451,885 - 577,880,517 

หนีสินทงัสินในงบการเงินรวม       203,517,453 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 64,198 93,369 1,966 989 

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 2,407,861 18,234,165 5,324,442 17,642,644 

 - ประเภทออมทรัพย ์ 80,369,008 144,436,495 52,046,602 97,035,758 

 - ประเภทเงินฝากระยะสัน 7,259,331 24,011,918 7,259,331 24,011,918 

รวม 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309 
     

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั (หมายเหตุขอ้ 15) 40,455,019 31,470,181 36,455,019 26,300,000 

 

เงินฝากธนาคารระยะสันมีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงอยู่ทีร้อยละ 0.37 ถึง 1.58 (พ.ศ. 2557 : 0.47 ถึง 2.50) และเงินฝากดังกล่าว มีระยะเวลา

ครบกาํหนดโดยเฉลียอยูที่ 3 ถึง 12 เดือน 

 

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนัเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละฝากประจาํ 3 เดือน ถึง 12 เดือน 

 

สําหรับขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบญัชีประกอบดว้ยรายการดงันี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 90,100,398 186,775,947 64,632,341 138,691,309 

เงินเบิกเกินบญัชี (หมายเหตุขอ้ 15) (61,500) - - - 

 90,038,898 186,775,947 64,632,341 138,691,309 

 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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8 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีการคา้ 57,130,399 64,301,429 42,859,941 49,323,231 

หกั  คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ (1,178,809) (1,194,452) (1,038,030) (998,078) 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 55,951,590 63,106,977 41,821,911 48,325,153 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 26) 400,000 - 1,595,200 947,170 

ลูกหนีอืน 151,710 170,915 150,709 166,340 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,493,183 7,561,138 983,999 477,184 

ดอกเบียคา้งรับ 911,623 - 3,017,774 869,178 

รายไดค้า้งรับ - คา่บริการตรวจสอบความปลอดภยั 9,853,792 5,411,519 - - 

รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 50,447,011 206,682 - - 

ลูกหนีกรมสรรพากร      

   - ภาษีมูลค่าเพิมและภาษีเงินได ้หกั ณ ทีจ่าย 4,664,933 3,866,498 - - 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 128,873,842 80,323,729 47,569,593 50,785,025 

 

รายได้ทียงัไม่ได้เรียกชําระเป็นรายได้ทีเกิดจากสัญญาก่อสร้าง โดยปกติรายได้ดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเงินจากลูกคา้หลงัจาก 

การก่อสร้างแลว้เสร็จ ซึงงานก่อสร้างส่วนใหญ่คาดหวงัวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาสหนา้ 

 

ลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีทีคา้งชําระไดด้งันี   

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีการค้า     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 33,823,310 38,483,909 25,086,836 31,465,746 

เกินกาํหนดชาํระ     

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 16,142,438 19,074,033 13,832,842 14,150,394 

- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,380,114 624,775 382,564 166,440 

- เกินกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,312,192 1,513,990 1,096,025 610,755 

- เกินกวา่ 12 เดือน 4,472,345 4,604,722 2,461,674 2,929,896 

รวม 57,130,399 64,301,429 42,859,941 49,323,231 

หกั  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,178,809) (1,194,452) (1,038,030) (998,078) 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 55,951,590 63,106,977 41,821,911 48,325,153 
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8 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ต่อ) 

 

ผูบ้ริหารเชือว่าค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีได้บนัทึกไวเ้พียงพอแลว้และจะไม่มีความเสียงด้านการให้สินเชือมากไปกว่าจาํนวนหนี

สงสัยจะสูญทีได้บนัทึกแลว้ โดยคาํนึงจากลกัษณะของลูกหนีการคา้และจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีของกลุ่มบริษทั ลูกหนี

เกินกาํหนดชาํระบางส่วนไดมี้รับเช็คธนาคารลงวนัทีล่วงหน้ามาเป็นหลกัประกนัเรียบร้อยแลว้ และการเรียกเก็บเงินตามเช็คลงวนัที

ล่วงหนา้ดงักล่าวยงัเป็นไปตามปกติ    

 

9 สินค้าคงเหลือ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคา้สําเร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม 28,860,102 30,081,910 29,007,820 30,081,910 

 - ถงัแก๊สติดตงัและชุดอุปกรณ ์ 19,706,965 22,091,208 - - 

งานระหวา่งทาํ - การติดตงัระบบแก๊ส 1,343,678 77,366 - - 

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง 7,576,542 5,800,000 - - 

วตัถุดิบ 3,450,839 3,840,144 - - 

วสัดุสินเปลือง 1,618,818 1,478,070 - - 

รวม 62,556,944 63,368,698 29,007,820 30,081,910 

หกั  คา่เผือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (19,518,128) (858,396) - - 

       คา่เผือสินคา้เคลือนไหวชา้ - (891,664) - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 43,038,816 61,618,638 29,007,820 30,081,910 

 

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 5,800,000 - - - 

ตน้ทุนงานก่อสร้างทีเกิดขึนในระหวา่งปี 185,477,532 26,888,150 - - 

คา่ใชจ่้ายงานก่อสร้างทีรับรู้ในระหว่างปี (183,700,990) (21,088,150) - - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 7,576,542 5,800,000 - - 

     

ตน้ทุนงานก่อสร้างทีเกิดขึน และกาํไร     

   (หกัรายการขาดทุน) ทีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 274,613,920 26,466,010 - - 

เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาก่อสร้าง - 37,793,298 - - 
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9 สินค้าคงเหลือ (ต่อ) 

 

ลูกหนีตามสัญญาก่อสร้างไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไม่มีเงินคาํประกนัผลงานคงคา้ง อย่างไรก็ตามบริษทัมีหนังสือคาํประกนัเพือประกนัผลงาน

จาํนวน 15.10 ลา้นบาท (ปี พ.ศ. 2557 : 15.10 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุขอ้ 27 

 

ต้นทุนของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจาํนวน  

1,076.45 ลา้นบาท และ 884.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 : 828.99 ลา้นบาท และ 791.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

 

กลุ่มบริษทัได้ตงัคา่เผือต่าง ๆ สําหรับสินคา้สําเร็จรูปเป็นจาํนวน 19.52 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินคา้สําเร็จรูปสําหรับอุปกรณ์

ติดตงัแก๊ส (พ.ศ. 2557 : 1.75 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

 

ภายใต้ขอ้กาํหนดของกระทรวงพลังงานทีเกียวขอ้งได้กําหนดให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องสํารองแก๊สปิโตรเลียมไวที้อตัรา 

ร้อยละ 1 ของปริมาณการคา้ในแต่ละงวด ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดส้ํารองแก๊สปิโตรเลียมไวจ้าํนวน 8.56 ลา้นบาท 

ซึงแสดงภายใต้สินคา้สําเร็จรูปประเภทแก๊สปิโตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (พ.ศ. 2557 : จํานวน  

7.61 ลา้นบาท) 

 

10 ลูกหนีการค้าทีถงึกําหนดชําระเกินกว่าหนึงปี  

 

ลูกหนีการคา้ทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี 

 

บริษทัได้มีการจดัประเภทลูกหนีการคา้จาํนวน 4 รายซึงบริษทัได้มีการดาํเนินคดีฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2555 ผลของคดีไดสิ้ นสุดและ

ศาลแพ่งมีคาํสั งกําหนดให้ลูกหนีจ่ายชําระเงินตน้ทังหมดให้แก่บริษัท โดยลูกหนีได้จ่ายชําระเงินให้แก่บริษัทเป็นเช็คธนาคาร 

ลงวนัทีล่วงหนา้และมีกาํหนดชาํระทุก ๆ สินเดือนนบัจากวนัที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นงวดแรกจนกระทงัถึงวนัที 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2559 เป็นงวดสุดทา้ย ดงันนับริษทัจึงจดัประเภทลูกหนีการคา้ทีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหนึงปี เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ลูกหนีการคา้ - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี  - 1,760,246 

หกั  คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ  - (328,230) 

ลูกหนีไม่หมุนเวียน- สุทธิ  - 1,432,016 

 

โดยการรับชําระเงินยงัคงเป็นไปตามวนัทีทีลงในเช็ครับล่วงหนา้ตามทีไดต้กลงกนัไว ้
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 

11. 1 บริษัทย่อย 

 

กลุ่มบริษทัมีบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปนี 

 

ชือ 

สถานทีหลักในการประกอบธุรกจิ/

ประเทศทีจดทะเบียนจัดตัง ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของหุ้น

สามัญทีถอืโดย

บริษัทใหญ่ 

(ร้อยละ) 

สัดส่วนของหุ้น

สามัญทีถอืโดย

กลุ่มบริษัท 

(ร้อยละ) 
     

บริษทั ทาคูนิ(ประเทศไทย) จาํกดั ไทย ธุรกิจบริการติดตงัระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 99.99 99.99 

บริษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จาํกดั ไทย ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊ส 99.99 99.99 

บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั ไทย ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 99.99 99.99 

บริษทั นิวแมน กรีน จาํกดั ไทย ธุรกิจโฮลดิ ง 99.99 99.99 

 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยทีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนทีถือหุน้สามญั  
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11. 1 บริษัทย่อย (ต่อ) 

 

การลงทุนในบริษัทย่อย 

วนัที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 8/2558 มีมติอนุมัติให้จัดตังและจดทะเบียนบริษัท  

นิวแมน กรีน จาํกดั ซึงประกอบธุรกิจเกียวกบัการลงทุนในบริษทั บริษัทใหม่ดังกล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์

เมือวนัที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท เพือซือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท เวลล์ โคราช  

เอ็นเนอร์ยี จาํกดั 

 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนทีปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 167,244,543 - - - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 167,244,543 - - - 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนมีดงันี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 1,234,543 - - - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 1,234,543 - - - 

 

รายการขา้งล่างนีแสดงรายชือบริษัทร่วม ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทีมีสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษัทตามความเห็นของ

กรรมการ บริษัทร่วมดังกล่าวมีทุนเรือนหุ้นทังหมดเป็นหุ้นสามัญ ซึงกลุ่มบริษัทได้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม ประเทศ 

ทีจดทะเบียนจดัตงัเป็นแห่งเดียวกบัสถานทีหลกัในการประกอบธุรกิจ 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

 สถานทีประกอบธุรกิจ/ สัดส่วนของ   พ.ศ. 2558 

 ประเทศทีจดทะเบยีน ส่วนได้เสีย ลักษณะ  ตามราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชือ จดัตงั (ร้อยละ) ความสัมพันธ์ วิธีการวัดมูลค่า บาท บาท 
       

บริษทั ซี เอ แซด        

   (ประเทศไทย) จาํกดั (“CAZ”) ไทย 47.72 บริษทัร่วม วิธีส่วนไดเ้สีย 26,010,000 36,778,244 
       

บริษทั เวลลโ์คราช       

   เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (“WKE”) ไทย 45.00 บริษทัร่วม วิธีส่วนไดเ้สีย 140,000,000 130,466,299 

     166,010,000 167,244,543 

 

ไม่มีหนีสินทีอาจเกิดขึนซึงเกียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

ซือเงินลงทุนใน CAZ 

 

เมือวนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั มีมติอนุมติัการซือหุน้สามญั 

ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (“CAZ”) ซึงประกอบธุรกิจเกียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง จาํนวน 260,100 หุ้น 

โดยมีราคาตามมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบียน โดยได้มีการจ่ายซือเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมดังกล่าวเมือวนัที 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุรกิจทาํให้กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจ 

ดา้นการรับเหมาก่อสร้างมากขึน 

 

กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัประเมินมูลคา่ทีสินทรัพยอิ์สระภายนอกเพือทาํการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของ CAZ ซึงรายงาน

ดงักล่าวไดถู้กจดัทาํและแลว้เสร็จเมือวนัที 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดงันันกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนต่างของสิงตอบแทนทีจ่ายไป

กบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิทีได้มาเป็นกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงรวมอยู่ในส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน 

บริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

 

ส่วนต่างดงักล่าวเกิดจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้ามากกว่าสิงตอบแทนทีจ่ายไป เนืองจาก CAZ มีความตอ้งการเงิน

สนบัสนุนทางธุรกิจระยะสันในขณะนนั 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ซือเงินลงทุนใน CAZ (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปนีเป็นสรุปสิงตอบแทนทีจ่ายให ้CAZ และจาํนวนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไดรั้บมาซึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกิจ  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ล้านบาท 
  

สิงตอบแทนทีจ่าย ณ วนัที 26 มีนาคม พ.ศ. 2558  

เงินสด 26.0 

สิงตอบแทนทังหมด 26.0 

  

มูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสําหรับสินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมา (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.3 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 165.1 

อุปกรณ์ 23.4 

เงินประกนัและมดัจาํ 30.8 

สินทรัพยอื์น 24.8 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (100.3) 

เงินมดัจาํ (35.1) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ (41.0) 

เงินประกนัผลงาน (13.8) 

หนีสินอืน (18.3) 

สินทรัพย์ทีสามารถระบุได้สุทธิ 67.9 

  

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 47.7 

มูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยที์สามารถระบุไดสุ้ทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริษทั 32.4 

(กําไร)จากการลงทุนในบริษัทร่วมตามทีแสดงรวมไว้ในส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน 

   ในบริษัทร่วมของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (6.4) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ซือเงินลงทุนใน WKE 

 

เมือวนัที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัจดัตงับริษทั 

นิวแมนกรีน จาํกดั (“NMG”) (บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั) เพือเขา้ทาํการซือหุ้นสามญัของบริษทัเวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี 

จาํกดั (“WKE”) ซึงประกอบธุรกิจเกียวกบัโรงไฟฟ้าชีวมวล จาํนวน 12.60 ลา้นหุน้ โดยมีราคาตามมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 

10 บาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน โดยไดมี้การจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัร่วมดังกล่าวเมือวนัที  

30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุรกิจทาํใหก้ลุ่มบริษทัคาดวา่จะสามารถขยายธุรกิจดา้นการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

จากพลงังานชีวมวล 
 

กลุ่มบริษทัได้ว่าจา้งให้บริษทัประเมินมูลค่าสินทรัพยอิ์สระเพือทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทีดิน อาคาร และ

เครืองจกัรของ WKE รายงานลงวนัที 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือทาํการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากสัญญาซือขายไฟฟ้า รายงานลงวนัที 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ดังนนักลุ่มบริษทัรับรู้

ส่วนต่างของสิ งตอบแทนทีจ่ายไปกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทีได้มาเป็นค่าความนิยมทีแสดงรวมอยู่ในเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วม 
 

ตารางต่อไปนีเป็นสรุปสิงตอบแทนทีจ่ายให ้WKE และจาํนวนของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไดรั้บมาซึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกิจ  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ล้านบาท 

สิงตอบแทนทีจ่าย ณ วนัที 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  

เงินสด 140.0 

สิงตอบแทนทังหมด 140.0 
  

มูลค่าทีรับรู้ ณ วนัทีซือสําหรับสินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมา (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.8 

สินคา้คงเหลือ 0.4 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 20.2 

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 739.5 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สัญญาซือขายไฟ 81.3 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (28.5) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม (583.2) 

หนีสินอืน (2.3) 

สินทรัพย์ทีสามารถระบุได้สุทธิ 229.2 
  

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 45 

มูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยที์สามารถระบุไดสุ้ทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มบริษทั 103.1 

ค่าความนิยม 36.9 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ซือเงินลงทุนใน WKE (ต่อ) 

 

ค่าความนิยมเกิดขึนจากขอ้เท็จจริงทีว่ากลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในอนาคต ค่าความนิยมทีรับรู้ 

ไม่สามารถนาํไปหกัเพือประโยชน์ทางภาษีได ้

 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษทัร่วม 

 

ขอ้มูลทางการเงินสําหรับ CAZ และ WKE ซึงปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปนี 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
 

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 CAZ WKE รวม 

 บาท บาท บาท 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,267,243 998,599 5,265,842 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 83,530,541 6,119,274 89,649,815 

รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 84,785,875 - 84,785,875 

สินคา้คงเหลือ   5,951,468 2,185,963  8,137,431 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4,543,037 - 4,543,037 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 183,078,164 9,303,836           192,382,000 

    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 25,695,801 732,859,479 758,555,280 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,847,205 80,809,778 83,656,983 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 64,869,698 - 64,869,698 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 627,508 2,354,186 2,981,694 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 94,040,212 816,023,443 910,063,655 

รวมสินทรัพย์ 277,118,376 825,327,279 1,102,445,655 

    

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น    

หนีสินหมุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 14,408,000 19,999,921 34,407,921 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 94,464,581 24,201,112 118,441,164 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 

1,018,847 

 

235,146 

 

1,253,993 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 

- 

 

107,040,000 

 

107,040,000 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกจิการทีเกยีวขอ้งกนั 32,198,630 118,482,052 150,905,211 

หนีสินหมุนเวียนอืน 45,259,601 - 45,259,601 

รวมหนีสินหมุนเวียน 187,349,659 269,958,231 457,307,890 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษทัร่วม 

 

ขอ้มูลทางการเงินสําหรับ CAZ และ WKE ซึงปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปนี 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 CAZ WKE รวม 

 บาท บาท บาท 
    

หนีสินไม่หมุนเวียน    

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,100,319 1,133,336 3,233,655 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 345,775,386 345,775,386 

เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 7,459,936 - 7,459,936 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,137,539 717,586 3,855,125 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 12,697,794 347,626,308 360,324,102 

รวมหนีสิน 200,047,453 617,584,539 817,631,992 

    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทุนทีจดทะเบียนและชาํระแลว้ 54,500,000 280,000,000 334,500,000 

กาํไร(ขาดทุนสะสม) 22,570,923 (72,257,260) (49,686,337) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 77,070,923 207,742,740 284,813,663 

รวมหนีสินและส่วนของผู่ถอืหุ้น 277,118,376 825,327,279 1,102,445,655 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 CAZ WKE รวม 

 บาท บาท บาท 
    

รายได ้ 611,006,744 2,630,359 613,637,103 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (6,600,988) (7,312,028) (13,913,016) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย  (3,513,301)             (6,982,466) (10,495,767)           

กําไรหรือขาดทุนจากการ    

   ดําเนินงานต่อเนือง 11,277,359 (23,540,187) (12,262,828) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,089,157)           2,354,186 (265,029) 

กําไรหลังภาษจีากการดําเนินงานต่อเนือง 9,188,202 (21,186,001) (11,997,799) 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 9,188,202 (21,186,001) (11,997,799) 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - - - 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนทีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซึงไม่ใช่เพียงแคส่่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม

ดงักล่าว) และปรับปรุงเกียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัร่วม  

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป CAZ WKE รวม 

 บาท บาท บาท 
    

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที 26 มีนาคม พ.ศ. 2558;  

   30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

67,882,720 228,928,741 296,811,461 

กาํไร(ขาดทุน)ในระหว่างงวด 9,188,203 (21,186,001) (11,997,798) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสินปี 77,070,923 207,742,740 284,813,663 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  36,778,244 93,484,233 130,262,477 

   (ร้อยละ 47.72; ร้อยละ 45.00)    

ค่าความนิยม - 36,982,066 36,982,066 

มูลค่าตามบัญชี 36,778,244 130,466,299 167,244,543 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 อาคาร 

 บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557  

ราคาทุน 6,912,319 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (1,358,828) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,553,491 

  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,553,491 

คา่เสือมราคา (345,616) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,207,875 

  

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

ราคาทุน 6,912,319 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (1,704,444) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,207,875 

  

มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557* 43,000,000 

  

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,207,875 

คา่เสือมราคา (345,616) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,862,259 

  

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

ราคาทุน 6,912,319 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (2,050,060) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,862,259 

  

มูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558* 43,000,000 
  

 

* กลุ่มบริษทัได้ว่าจา้งให้บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพยอิ์สระภายนอกเพือทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ์

เพอืการลงทุนสําหรับอาคารทีให้เช่าแก่บุคคลภายนอกทีตงัอยู่ทีสํานักงานใหญ่ มูลคา่ยุติธรรมไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัเกณฑ์รายได้

โดยใช้ขอ้มูลสาธารณะทีเปิดเผยทัวไปและขอ้มูลธุรกิจของทรัพย์สินทีประเมินในการหาสมมติฐานด้านรายได้ค่าเช่าและ 

ใช้ขอ้มูลเปรียบเทียบกับกิจการประเภทเดียวกันประกอบการประเมินค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องและใช้อัตราคิดลดร้อยละ 11  

ตามรายงานล่าสุดลงวนัที 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  มูลคา่ยติุธรรมอยูใ่นระดบั 3 ของลาํดบัชนัมูลคา่ยติุธรรม  



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน (ต่อ) 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนซึงมีมูลคา่ตามบญัชีสุทธิ 4.86 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 5.21 ลา้นบาท) ได้นําไปวางเป็นหลกัประกนั 

เงินกูย้ืมจากธนาคาร (หมายเหตุขอ้ 15) 

 

จาํนวนเงินทีเกียวขอ้งอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ทีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน ไดแ้ก่ 

 

  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บาท บาท 
     

รายไดค้า่เช่า   5,327,992 5,381,311 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงทีเกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนซึงก่อใหเ้กิด 

รายไดค้า่เช่าสําหรับงวด 

   

 

2,070,709 

 

 

1,827,831 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงินรวม 

 ทีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

ถงับรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แก็ส 

เครืองมือเครืองใช้ 

และอุปกรณ์ 

สํานักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557        

ราคาทุน 77,150,182 39,048,872 36,489,553 20,571,584 130,432,982 26,748,044 330,441,217 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (6,252,372) (3,980,849) (14,107,510) (90,116,525) - (114,457,256) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961 

        

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 77,150,182 32,796,500 32,508,704 6,464,074 40,316,457 26,748,044 215,983,961 

ซือสินทรัพย ์ 11,000 - - 3,540,632 25,234 3,193,759 6,770,625 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (15,853) (18,901) (17,768) (52,522) 

คา่เสือมราคา - (1,952,450) (1,910,068) (2,572,361) (7,888,548) - (14,323,427) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637 

        

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        

ราคาทุน 77,161,182 39,048,872 36,489,553 23,712,132 129,456,940 29,924,035 335,792,714 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (8,204,822) (5,890,917) (16,295,640) (97,022,698) - (127,414,077) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

 ทีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

ถงับรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แก็ส 

เครืองมือเครืองใช้ 

และอุปกรณ์ 

สํานักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 77,161,182 30,844,050 30,598,636 7,416,492 32,434,242 29,924,035 208,378,637 

ซือสินทรัพย ์ 13,000 105,207 - 2,778,737 5,690,000 1,719,878 10,306,822 

โอน 606,612 7,489,697 20,918,785 891,552 - (29,906,646) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (60,886) (55,167) - (116,053) 

คา่เสือมราคา - (2,333,427) (2,956,007) (2,884,926) (7,250,807) - (15,425,167) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239 

        

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน 77,780,794 46,643,776 57,408,338 27,090,151 133,424,750 1,737,267 344,085,076 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (10,538,249) (8,846,924) (18,949,182) (102,606,482) - (140,940,837) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  77,780,794 36,105,527 48,561,414 8,140,969 30,818,268 1,737,267 203,144,239 

 

 

 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

ถงับรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แกส็ 

เครืองมือเครืองใช้ 

และอุปกรณ์ 

สํานักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557        

ราคาทุน 25,700,182 12,210,383 27,569,177 2,762,503 8,782,000 28,695,997 105,720,242 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (1,091,743) (3,045,183) (829,853) (5,480,682) - (10,447,461) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781 

        

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 25,700,182 11,118,640 24,523,994 1,932,650 3,301,318 28,695,997 95,272,781 

ซือสินทรัพย ์ 11,000 - - 156,165 - 4,471,167 4,638,332 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - - 

คา่เสือมราคา - (610,526) (1,464,049) (528,390) (1,756,399) - (4,359,364) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749 

        

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557        

ราคาทุน 25,711,182 12,210,383 27,569,177 2,918,669 8,782,000 33,167,164 110,358,575 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (1,702,269) (4,509,232) (1,358,244) (7,237,081) - (14,806,826) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ทีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

 

ถงับรรจุแก๊ส 

และอุปกรณ์แก็ส 

เครืองมือเครืองใช้ 

และอุปกรณ์ 

สํานักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

 

งานระหว่าง

ก่อสร้าง 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 25,711,182 10,508,114 23,059,945 1,560,425 1,544,919 33,167,164 95,551,749 

ซือสินทรัพย ์ 13,000 - - 204,329 5,690,000 5,592 5,912,921 

โอน 606,612 7,782,507 23,892,085 891,552 - (33,172,756) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (3,451) - - (3,451) 

คา่เสือมราคา - (999,635) (2,658,653) (640,306) (1,939,399) - (6,237,993) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226 

        

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        

ราคาทุน 26,330,794 19,992,890 51,461,262 4,008,087 14,472,000 - 116,265,033 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม - (2,701,904) (7,167,885) (1,995,538) (9,176,480) - (21,041,807) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  26,330,794 17,290,986 44,293,377 2,012,549 5,295,520 - 95,223,226 

 

 

 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อยได้นําทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง ซึงมีมูลค่า 

ตามบญัชีสุทธิ 47.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 48.84 ลา้นบาท) ไปคาํประกันวงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รีซีท 

วงเงินหนงัสือคาํประกนั วงเงินสินเชือประเภทสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึง 

วงเงินสินเชือดงักล่าวคาํประกนัใหก้บักลุ่มบริษทั และมีการคาํประกนัโดยกรรมการของบริษทั (หมายเหตุขอ้ 15)  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยได้นํารถบรรทุกและยานพาหนะสําหรับขนส่ง

แก๊สซึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 9.80 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 11.73 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวทีกูย้ืมมาจากสถาบนั

การเงินแห่งหนึงในปี พ.ศ. 2555 ของบริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั 

 

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรทีหักค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้และยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในงบการเงินรวม 

มีประมาณ 84.74 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 70.89 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะบริษทัมีประมาณ 7.04 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี)  

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  รายการการซือในตารางขา้งต้นได้รวมการได้มาซึงสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า

จาํนวน 5.69 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี) 

 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าซึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ คือ ยานพาหนะ มีรายละเอียดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์าม     

   สัญญาเช่าการเงิน 5,690,000 - 5,690,000 - 

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (576,794) - (576,794) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,113,206 - 5,113,206 - 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557   

ราคาทุน 713,070 404,990 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (138,760) (73,364) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 574,310 331,626 

   

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 574,310 331,626 

ซือสินทรัพย ์ 673,441 68,500 

คา่ตดัจาํหน่าย  (264,292) (141,746) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 983,459 258,380 

   

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   

ราคาทุน 1,386,512 473,490 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (403,053) (215,110) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 983,459 258,380 

   

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 983,459 258,380 

ซือสินทรัพย ์ 146,531 103,931 

คา่ตดัจาํหน่าย  (411,544) (179,899) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 718,446 182,412 

   

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

ราคาทุน 1,533,043 577,421 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (814,597) (395,009) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 718,446 182,412 
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15 เงินกู้ยืม  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายการหมุนเวยีน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 61,500 - - - 

ตวัสัญญาใชเ้งินระยะสันจากสถาบนั 

   ทางการเงิน 214,167,306 - 214,167,306 - 

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน     

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 788,015 - 788,015 - 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหนึงปี 6,000,000 6,541,417 6,000,000 6,000,000 

เงินกูย้ืมหมุนเวียนรวม 221,016,821 6,541,417 220,955,321 6,000,000 

     

รายการไม่หมุนเวยีน      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 28,100,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000 

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,113,092 - 3,113,092 - 

เงินกูย้ืมไม่หมุนเวียนรวม 31,213,092 34,100,000 6,613,092 9,500,000 

เงินกู้ยืมรวม 252,229,913 40,641,417 227,568,413 15,500,000 

 

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

- เงินเบิกเกินบญัชี ร้อยละ 2.88 - ร้อยละ 7.88 - - - 

- เงินกูย้ืมจากธนาคาร ร้อยละ 2.94 - ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 2.94 - ร้อยละ 7.42 ร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.00 

- หนีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว ร้อยละ 5.45 - ร้อยละ 5.45 - 

 

15.1  เงินเบิกเกินบัญชี 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัรวม 60 ลา้นบาท  

(พ.ศ. 2557 : จาํนวน 50 ล้านบาท) ซึงวงเงินดังกล่าวได้รับการคาํประกันโดยทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างของบริษัทย่อย 

แห่งหนึง (หมายเหตุขอ้ 13) และคาํประกนัโดยบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 12 เดือน แห่งหนึงของบริษทัย่อย 

(หมายเหตุขอ้ 7) และคาํประกนัโดยกรรมการบริษทั  



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

15.2  ตัวสัญญาใช้เงินระยะสันจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีตัวสัญญาใช้เงินระยะสันจากสถาบันการเงินทีไม่มีหลักประกันจํานวน  

214.17 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 5 ต่อปี และครบกาํหนดจ่ายชาํระคืนภายในไตรมาสหนา้ เงินกูย้ืมนี 

มีวตัถุประสงคใ์นการขยายธุรกิจและใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

 

15.3  เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว(รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี)จากสถาบนัการเงิน

ในระหวา่งปี มีดงัต่อไปนี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้ปี 40,641,417 47,184,566 15,500,000 21,500,000 

กูย้ืมเพิม - - - - 

จ่ายคืนเงินกูย้ืม (6,541,417) (6,543,149) (6,000,000) (6,000,000) 

ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายปี 34,100,000 40,641,417 9,500,000 15,500,000 

 

บริษัท 

 

วนัที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทัได้ทาํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึง เป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท 

โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้งวดละ 500,000 บาท รวมทงัหมด 60 งวด เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี และ 

คาํประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างของบริษัทย่อย (หมายเหตุขอ้ 12 และขอ้ 13) และคาํประกนัโดย

กรรมการบริษทั 

 

บริษัทย่อย 

 

วนัที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึง 

เป็นจาํนวน 24.60 ลา้นบาท โดยกาํหนดชําระคืน ภายใน 60 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี และคาํประกนั

โดยยานพาหนะสําหรับขนส่งแก๊ส (หมายเหตุขอ้ 13) 

 

วนัที 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกัด ได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศ 

แห่งหนึง เป็นจํานวน 2.50 ล้านบาท โดยกําหนดชําระคืน งวดละ 50,000 บาท รวมทังหมด 60 งวด เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตรา

ดอกเบียร้อยละ MLR ต่อปี และคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั และ

คาํประกนัโดยกรรมการบริษทั (หมายเหตุขอ้ 13) 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

15.3  เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบียคงที 34,100,000 40,100,000 9,500,000 15,500,000 

อตัราดอกเบียลอยตวั - 541,417 - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 34,100,000 40,641,417 9,500,000 15,500,000 

 

ราคาตามบญัชีและมูลคา่ยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวมีดงัต่อไปนี  

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 34,100,000 40,641,417 31,344,597 35,439,214 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 9,500,000 15,500,000 8,998,857 14,175,925 

 

มูลคา่ยติุธรรมของเงินกูย้ืมส่วนทีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เนืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสําคญั  

 

มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้ืมทีอตัราร้อยละ 6.58 ถึง 7.23 (พ.ศ. 2557 : 

อตัราร้อยละ 6.81 ถึงร้อยละ 7.38) ซึงอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ของลาํดบัชนัมูลคา่ยติุธรรม 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

15.3  เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวมีดงัต่อไปนี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  6,000,000 6,541,417 6,000,000 6,000,000 

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 28,100,000 34,100,000 3,500,000 9,500,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 34,100,000 40,641,417 9,500,000 15,500,000 

  

15.4 สัญญาเช่าทางการเงิน   

 

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสัญญาเช่าสําหรับยานพาหนะเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ สัญญาเช่าทางการเงินดงักล่าว 

มียอดคงเหลือดงันี   

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 977,100 - 977,100 - 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,419,850 - 3,419,850 - 

 4,396,950 - 4,396,950 - 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     

           สัญญาเช่าทางการเงิน (495,843) - (495,843) - 

มูลคา่ปัจจุบนัของหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,901,107 - 3,901,107 - 

     

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน     

- ส่วนทีหมุนเวียน 788,015 - 788,015 - 

- ส่วนทีไม่หมุนเวียน 3,113,092 - 3,113,092 - 

 3,901,107 - 3,901,107 - 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

15.4 สัญญาเช่าทางการเงิน (ต่อ)  

 

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดของวนัครบกาํหนดชาํระเงิน ดงันี  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 788,015 - 788,015 - 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,113,092 - 3,113,092 - 

 3,901,107 - 3,901,107 - 

 

16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี  

 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 
บาท บาท บาท บาท 

 
        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
    

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

         ทีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 4,295,384 906,203 207,606 436,015 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

         ทีจะใชป้ระโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 1,154,459 202,376 173,132 47,822 

     

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

 
 

     หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

         ทีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน 107,294 32,237 152,865 - 

     หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

         ทีจะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 346,092 508,233 478,716 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 4,996,457 568,109 (250,843) 483,837 
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16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทังจาํนวนตามวิธีหนีสินโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 สําหรับปี พ.ศ. 2556  

เป็นตน้ไป ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งันี 

 

ตารางแสดงความเคลือนไหวของภาษีเงินได้รอตดับัญชีขา้งล่างแสดงตามลกัษณะของรายการผลแตกต่างชัวคราวแต่ละประเภท 

ซึงอาจไม่สามารถกระทบกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงินได้ เนืองจากยอดทีแสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงดว้ยยอดสุทธิของแต่ละบริษทั 

 

 งบการเงินรวม 

   ภาษีเพิม/(ลด)  

รายได้(ค่าใช้จ่าย) ในกําไรขาดทุน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในกําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน พ.ศ. 2558 

บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

คา่เผือหนีสงสัยจะสูญและสินคา้คงเหลือ 654,548 3,484,839 - 4,139,387 

ประมาณการหนีสิน  25,776 (22,654) - 3,122 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  146,011 47,577 140,625 334,213 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  282,244 (282,244) - - 

คา่เสือมราคาและตดัจาํหน่าย - 973,121 - 973,121 

1,108,579 4,200,639 140,625 5,449,843 

  

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

คา่เสือมราคา  540,470 (540,470) - - 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  - 453,386 - 453,386 

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

   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ  568,109 4,287,723 140,625 4,996,457 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   ภาษีเพิม/(ลด)  

 รายได้(ค่าใช้จ่าย) ในกําไรขาดทุน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในกําไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน พ.ศ. 2558 

บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

คา่เผือหนีสงสัยจะสูญและสินคา้คงเหลือ 265,262 (57,656) - 207,606 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  78,936 9,190 85,006 173,132 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  139,639 (139,639) - - 

 483,837 (188,105) 85,006 380,738 

     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 631,581 - 631,581 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 483,837 (819,686) 85,006 (250,843) 

 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี   

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  6,004,778 991,331 - 483,837 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (1,008,321) (423,222) (250,843) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ  4,996,457 568,109 (250,843) 483,837 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักลบกนัก็ต่อเมือสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดด้ังกล่าวเกียวขอ้งกบัหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีเดียวกนั สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพย ์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และยอดรวมของสินทรัพย์

และหนีสินในแต่ละบริษทั 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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16 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 

 

ความเคลือนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีมีดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัตน้ปี  568,109 714,032 483,837 872,688 

เพิม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน      

   (หมายเหตุขอ้ 24) 4,287,723 (145,923) (819,686) (388,851) 

ภาษีเพิม/(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 140,625 - 85,006 - 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัปลายปี  4,996,457 568,109 (250,843) 483,837 

 

17 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนีการคา้  72,167,363 65,376,532 55,832,943 58,853,788 

เจา้หนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 26)  - - 3,013,570 2,684,430 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 26) - - 77,643 43,603 

เจา้หนีอืน 3,033,252 3,147,009 2,499,941 1,383,215 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 119,375 37,830,978 - - 

เจา้หนีกรมสรรพากร      

   - ภาษีมูลค่าเพิมและภาษีเงินได ้หกั ณ ทีจ่าย 1,031,448 3,197,205 330,764 2,239,651 

เงินนาํส่งกองทุนนาํมนัเชือเพลิงคา้งจ่าย1 - 43,303,119 - 43,303,119 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,333,477 4,741,121 3,817,168 1,903,203 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 84,684,915 157,595,964 65,572,029 110,411,009 

 
1  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานได้กาํหนดให้ผูค้า้แก๊สตามมาตรา 7 ตอ้งนําเงินส่งเขา้กองทุนนํามนัเชือเพลิง

ตามอตัราทีกาํหนด ซึงอตัราการนําส่งเงินดังกล่าวจะแตกต่างกนัไปตามช่องทางการจาํหน่ายโดยกลุ่มบริษทัไดข้ายแก๊สให้แก่ลูกคา้

สถานีบริการแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม และโรงบรรจุแก๊สสําหรับการอุปโภคในครัวเรือน เงินนําส่งเขา้กองทุนดังกล่าว 

จะเรียกเก็บจากลูกคา้โดยรวมอยู่ในราคาขายและมีกาํหนดส่งให้กบักองทุนนาํมนัเชือเพลิงภายใน 60 วนั นับถดัจากวนัสิ นเดือน 

ทีจาํหน่าย โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานได้ปรับโครงสร้างราคาหนา้โรงคลงั และยกเลิกเงินส่งเขา้กองทุนฯ สําหรับ

การจาํหน่ายทีเกิดขึนตงัแตว่นัที 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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18 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

ผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ (ตามกฎหมายแรงงานไทย)   

หนีสินทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน   

   ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 1,671,066 865,660 

   

กาํไรหรือขาดทุนทีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน   

   ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 142,316 45,951 

   

การวดัมูลคา่ใหม่สําหรับผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 703,123 425,030 

   

หนีสินทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย :   

มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผูกพนั 1,671,066 865,660 

หนีสินทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 1,671,066 865,660 

 

รายการเคลือนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์มีดงัต่อไปนี : 

 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

ณ วนัที 31 ธันวาคม   

ยอดยกมาตน้ปี 825,627 394,679 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 113,203 25,890 

ตน้ทุนดอกเบีย 29,113 20,061 

 967,943 440,630 

การวดัมูลคา่ใหม่   

   ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 703,123 425,030 

ยอดคงเหลือสินปี 1,671,066 865,660 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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18 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีสําคญัมีดงัต่อไปนี 

 พ.ศ. 2558 
  

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.83 ถึง 2.56 

อตัราการขึนเงินเดือน ร้อยละ 5 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพันโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 

 

การเปลียนแปลง 

ในข้อสมมต ิ

การเพิมขึนของ 

ข้อสมมต ิ

การลดลงของ 

ข้อสมมต ิ

 บาท บาท บาท 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 1.79 เพิมขึน ร้อยละ 1.85 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิมขึน ร้อยละ 1.79 ลดลง ร้อยละ 1.75 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพันโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 

 

การเปลียนแปลง 

ในข้อสมมต ิ

การเพิมขึนของ 

ข้อสมมต ิ

การลดลงของ 

ข้อสมมต ิ

 บาท บาท บาท 
    

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 2.29 เพิมขึน ร้อยละ 2.36 

อตัราการเพิมขึนของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 เพิมขึน ร้อยละ 2.29 ลดลง ร้อยละ 2.24 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นีอา้งอิงจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ ขณะทีให้ขอ้สมมติอืนคงที ในทางปฏิบติัสถานการณ์

ดังกล่าวยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้มีต่อการเปลียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนั

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวค้าํนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ น

รอบระยะเวลารายงานในการคาํนวณหนีสินบาํเหน็จบาํนาญทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลียนแปลงจากปีก่อน 

 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมือเกษียณอายทีุไม่มีการคิดลด: 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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18 ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
งบการเงินรวม 

 
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 
บาท บาท บาท บาท บาท 

      

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
     

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 558,363 144,155 1,392,540 947,196 3,042,254 

 

 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

 
บาท บาท บาท บาท บาท 

      

ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
     

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ - - 1,188,031 659,507 1,847,538 

      
 

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทนุจดทะเบียน ทนุทอีอกและชําระแล้ว ส่วนเกนิทนุ  

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท บาท 
       

ราคาตามบญัชีตน้งวด       

   ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230 

การเปลียนแปลงมลูค่าหุน้สามญั       

การเพิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 400,000,000 - - - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด       

   ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,200,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230 

       

ราคาตามบญัชีตน้งวด       

   ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2557 15,000,000 150,000,000 15,000,000 150,000,000 5,360,000 155,360,000 

การเปลียนแปลงมลูค่าหุน้สามญั 285,000,000 - 285,000,000 - - - 

การเพิมทุนจดทะเบียน 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 101,283,230 151,283,230 

ราคาตามบญัชีปลายงวด       

   ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) 

 

วนัที 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นทีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทวัไปเป็นครังแรกจาํนวน 100,000,000 หุ้น โดยการ

ขายหุ้นใหม่ให้แก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 1.60 บาท (ทุน 0.50 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1.10 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 160 ลา้นบาท 

บริษทัได้จดทะเบียนการเพิมทุนทีชําระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และหุ้นของบริษทัเริมการซือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัที 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คา่ใช้จ่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจาํนวน 8.72 ลา้นบาท 

แสดงหกัจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ทีไดรั้บจากผูถื้อหุน้ 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2557 เมือวนัที 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

จากจาํนวน 150 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท และอนุมติัการเปลียนแปลงมูลคา่หุน้สามญัของบริษทัจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 

0.50 บาท เพือรับรองการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทวัไป การออกหุ้นสามญัเพิมทุนและการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าว

ส่งผลใหบ้ริษทัมีหุน้สามญัจดทะเบียนและหุน้สามญัทีออกและชาํระแลว้เพิมขึนเป็น 400 ลา้นหุน้ 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2558 เมือวนัที 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก

จาํนวน 400 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน 1,200 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการเสนอขายหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 

400 ลา้นหุ้นและรองรับการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นที 1 (TAKUNI-W) จาํนวนไม่เกิน 400 ลา้นหุ้น 

โดยบริษทัได้จดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัที 16 ธนัวาคม 2558 และรับชําระเงินเพิมทุนจากผูถื้อหุน้เดิมทีใชสิ้ทธิ

จองซือหุน้สามญัในวนัที 13 มกราคม 2559 

 

20 สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 2,900,000 - 2,900,000 - 

จดัสรรระหว่างปี 1,420,000 2,900,000 1,420,000 2,900,000 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 4,320,000 2,900,000 4,320,000 2,900,000 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก 

หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองนีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนีไม่สามารถ

นาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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21 เงินปันผลจ่าย 

 

บริษัทใหญ่ 

 

เมือวนัที 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสุด

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นจาํนวนเงินทงัสิ น 30 ลา้นบาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลเป็น 2 งวด งวดแรก เงินปันผลจ่ายจาก

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดวนัที 1 มกราคม ถึงวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 6 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเมือวนัที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และเงินปันผลงวดทีสองจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดวนัที 1 เมษายน ถึงวนัที  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 24 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

เมือวนัที 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้บริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานสําหรับ

งวดวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 1.73 บาท สําหรับจาํนวนหุน้ 15 ลา้นหุน้ รวมทงัหมด

เป็นเงิน 25.95 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 

บริษัทย่อย 

 

ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2558 เมือวนัที 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นของบริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั ซึงเป็น

บริษทัยอ่ย ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 3.34 บาท 

สําหรับหุน้จาํนวน 1.5 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทงัหมด 5.01 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กบัผูถื้อหุน้ในวนัที 

9 เมษายน พ.ศ. 2558   

 

ตามมติทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นครังที 1/2558 เมือว ันที 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นของบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จํากัด  

ซึงเป็นบริษทัย่อย ได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 

28.00 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 200,000 หุ้น รวมทังหมดเป็นเงิน 5.6 ล้านบาท บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับ 

ผูถื้อหุน้ในวนัที 9 เมษายน พ.ศ. 2558   

 

ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2557 เมือวนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุ้นของบริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั ซึงเป็น

บริษทัยอ่ย ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุน้ละ 4.15 บาท 

สําหรับหุน้จาํนวน 1.5 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทงัหมด 6.23 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กบัผูถื้อหุน้ในวนัที 

19 และวนัที 25 มีนาคม พ.ศ. 2557   

 

ตามมติ ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นครังที 1/2557 เมือวนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผู ้ถือหุ้นของบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จํากัด  

ซึงเป็นบริษทัย่อย ได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุ้นละ 

58.90 บาท สําหรับหุน้จาํนวน 200,000 หุ้น รวมทงัหมดเป็นเงิน 11.78 ลา้นบาท บริษทัย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหก้บัผูถื้อ

หุน้ในวนัที 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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22 รายได้อืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 6,120,000 6,285,000 6,120,000 6,285,000 

รายไดด้อกเบีย 4,689,391 1,386,994 5,242,101 1,810,880 

รายไดเ้งินปันผล - - 10,609,937 18,004,874 

อืน ๆ 993,356 1,406,749 10,612,261 9,103,432 

 11,802,747 9,078,743 32,584,299 35,204,186 

 

23 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม     

ตน้ทุนขายคา่แก๊ส 884,989,208 791,861,566 884,989,208 791,861,566 

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย     

   (หมายเหตุขอ้ 12, ขอ้ 13 และขอ้ 14) 16,182,327 14,933,335 6,417,892 4,501,110 

คา่ใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 63,119,919 54,751,609 23,371,150 19,439,322 

คา่ใชจ่้ายเงินส่งเขา้กองทุนเชือเพลิง (หมายเหตุขอ้ 17) 24,023,980 201,412,094 24,023,980 201,412,094 

คา่ขนส่งแก๊ส 6,275,473 - 36,260,323 43,409,335 

คา่บริการผ่านคลงั 15,802,296 12,104,082 15,802,296 12,104,082 

 

24 ภาษีเงินได้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 19,758,767 6,813,001 4,968,429 3,228,430 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

   คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุขอ้ 16) (4,287,723) 145,923 819,686 388,851 

ภาษีเงินได ้ 15,471,044 6,958,924 5,788,115 3,617,281 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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24 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ผลต่างระหวา่งคา่ใชจ่้ายภาษีทีคาํนวณจากกาํไรทางบญัชี และคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงไวด้งันี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 80,852,858 34,137,018 34,404,203 35,276,457 

  

ภาษีเงินไดอ้ตัราร้อยละ 20 16,170,572 6,827,404 6,880,840 7,055,291 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ (699,528) - (2,121,987) (3,600,975) 

คา่ใชจ่้ายทีไม่สามารถหักภาษีเงินได้ - 131,520 1,029,262 162,965 

ภาษีเงินได ้ 15,471,044 6,958,924 5,788,115 3,617,281 

 

ขอ้มูลเกียวกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 16  

 

25 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่ด้วยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก

ทีถือโดยผูถื้อหุน้ (หมายเหตุ 19) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 65,381,814 27,178,094 28,616,088 31,659,176 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือโดยผูถื้อหุน้     

    (จาํนวนหุน้) 400,000,000 338,356,164 400,000,000 338,356,164 

     

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.16 0.08 0.07 0.09 

 

วนัที 17 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้เปลียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 

(หมายเหตุขอ้ 19)  



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ ผูถื้อหุ้นในกลุ่มบุคคลธรรมดาจาํนวน 4 คน จากครอบครัวตรีวีรานุวฒัน์ 

ซึงถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60 ของหุน้สามญัทงัหมดของบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาของรายการระหวา่งกนัทีสําคญั 

- รายไดข้ายแก๊สเป็นราคาทีใกลเ้คียงกบัราคาทีคิดกบับุคคลภายนอก 

- คา่ขนส่งสินคา้เป็นราคาทีใกลเ้คียงกบัราคาทีคิดกบับุคคลภายนอก 

- ราคาซือถงัแก๊สเป็นราคาทีกาํหนดโดยหลกัเกณฑต์น้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

- รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายคา่เช่าเป็นไปตามสัญญาทีมีการกาํหนดราคาทีกาํหนดขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขปกติทางธุรกิจ 

- ดอกเบียรับและดอกเบียจ่ายเป็นอตัราดอกเบียตามทีกาํหนดในสัญญาเงินกูย้ืมระหวา่งกนั 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสําคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือ/ขายสินค้าและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีอืน     

   บริษทัยอ่ย - - 1,195,200 947,170 

   บริษทัร่วม 400,000  - 400,000 - 

 400,000 - 1,595,200 947,170 
     
ดอกเบียค้างรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 2,220,123 869,178 

   บริษทัร่วม 911,623 - 797,651 - 

 911,623 - 3,017,774 869,178 

     

เจ้าหนีการค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 3,013,570 2,684,430 
     

เจ้าหนีอืน     

   บริษทัยอ่ย - - 77,643 43,603 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสําคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัททีเกียวข้องกัน 

 

1) เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทย่อย  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้ปี - - 30,000,000 25,000,000 

เงินใหกู้ย้ืมเพิม  - - 43,880,000 15,000,000 

รับคืนเงินกูย้ืม - - (20,010,000) (10,000,000) 

ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายปี - - 53,870,000 30,000,000 

 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสันทีไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทัยอ่ยโดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมี

กาํหนดการชาํระคืนเมือทวงถาม 

 

2) เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่บริษัทร่วม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้ปี - - - - 

เงินใหกู้ย้ืมเพิม  114,748,425 - 89,548,325 - 

รับคืนเงินกูย้ืม (30,300,000) - (20,000,000) - 

ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายปี 84,448,425 - 69,548,325 - 

 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสันทีไม่มีหลกัประกนัแก่บริษทัร่วมโดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 5.50 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยมี

กาํหนดการชาํระคืนเมือทวงถาม 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสําคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ค) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบียรับและรายได้อืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม     
     

รายได้อืน ๆ     

   บริษทัยอ่ย - - 9,944,776 8,510,047 
     

รายได้เงินปันผล (รวมอยูใ่นรายไดอื้น)     

   บริษทัยอ่ย - - 10,609,937 18,004,874 
     

ดอกเบียรับ (รวมอยูใ่นรายไดอื้น)     

   บริษทัยอ่ย - - 1,416,699 766,027 

   บริษทัร่วม 3,027,215 - 2,493,459 - 

 3,027,215 - 3,910,158 766,027 

 

ง) การซือสินค้าและรับบริการ และดอกเบียจ่าย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม     
     

ซือสินค้าและบริการ     

   บริษทัยอ่ย - - 506,455 279,232 
     

ค่าเช่า - สํานักงาน     

   บริษทัยอ่ย - - 504,000 423,667 
     

ค่าขนส่ง     

   บริษทัยอ่ย - - 29,984,850 38,063,901 

     

ค่าใช้จ่ายอืน     

   บริษทัยอ่ย - - 187,873 133,329 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสําคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสําคัญ 

 

ผูบ้ริหารสําคญัของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทีในระดับบริหารหรือไม่) ค่าตอบแทนทีจ่ายหรือคา้งจ่าย

สําหรับผูบ้ริหารสําคญั มีดงันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม     
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสนัอืน 8,885,210 7,713,673 8,885,210 7,713,673 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 469,422 38,930 469,422 38,930 

 9,354,632 7,752,603 9,354,632 7,752,603 

 

27 ภาระผกูพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในภายหน้า  

 

ก) หนงัสือคาํประกนั 

 

บริษัทได้มีการขอให้ธนาคารออกหนังสือคาํประกันให้กบักลุ่มบริษัทสําหรับการซือแก๊สปิโตรเลียมให้กับผูข้ายสินคา้และ 

กบัหน่วยงานราชการในการขอใชไ้ฟฟ้าและบริษทัร่วมสําหรับการซือสินคา้และเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือคาํประกนั     

     บริษทัและบริษทัยอ่ย 91,956,704 84,842,359 71,934,484 64,934,484 

     บริษทัร่วม 138,307,735 - - - 

 230,264,439 84,842,359 71,934,484 64,934,484 

 

กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชือประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสือคาํประกัน วงเงินสินเชือ

ประเภทสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกูย้ืม วงเงินสินเชือดงักล่าวคาํประกนัโดยสินทรัพยข์องบริษทัย่อย 

เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย และมีกรรมการร่วมคาํประกนั (หมายเหตขุอ้ 7 และขอ้ 13) 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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27 ภาระผกูพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในภายหน้า (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกไดส้ําหรับสัญญาเช่าทีดิน และอาคารระยะยาว 

ทีใช้สําหรับการจดัตงัสํานักงานและอุปกรณ์ทีใช้ในการดําเนินงาน และสัญญาเช่าทีดินสําหรับทีตงัคลงัแก๊สทีจงัหวดัพิจิตร 

ดงันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 613,784 1,264,984 948,884 914,084 

ระหว่าง 2 - 5 ปี 1,865,938 1,624,438 2,165,938 2,585,938 

มากกว่า 5 ปี 5,424,162 5,818,646 5,424,162 5,818,646 

รวม 7,903,884 8,708,068 8,538,984 9,318,668 

 

28 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีในรายงานทางการเงิน 

 

28.1 การจ่ายเงินปันผล 

 

บริษัทใหญ่ 

 

ก) เมือว ันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทีประชุมกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.033 บาท สําหรับจาํนวนหุ้น 800,000,000 หุ้น 

รวมทงัหมดเป็นเงิน 26,156,000 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

บริษัทย่อย 

 

ก) เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ทีประชุมกรรมการบริษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จาํกดั อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 32.00  บาท สําหรับจาํนวนหุ้น 200,000 หุ้น 

รวมทงัหมดเป็นเงิน 6,400,000 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

 

ข) เมือวนัที 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ทีประชุมกรรมการบริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

จากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ2.00 บาท สําหรับจาํนวนหุ้น 

1,500,000 หุ้น รวมทงัหมดเป็นเงิน 3,000,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวมีกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนเมษายน

พ.ศ. 2559 

 

ค) เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ทีประชุมกรรมการบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ1.2 บาท สําหรับจํานวนหุ้น 

10,000,000 หุน้ รวมทงัหมดเป็นเงิน 12,000,000 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนเมษายน

พ.ศ. 2559 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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28 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีในรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

 

28.2 การรับชําระหุ้นเพิมทุน 

 

วนัที 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน 

จดทะเบียนของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั อตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทุนทีราคา 1 บาท  

จาํนวน 400,000,000 หุ้น โดยบริษทัไดรั้บชาํระเงินเพิมทุนจาํนวน 400,000,000 บาท และจดทะเบียนเพิมทุนทีชําระแลว้กบั

กระทรวงพาณิชยใ์นวนัที 13 มกราคม พ.ศ. 2559 

 

28.3 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

วนัที 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(TAKUNI-W) มีอายุ 5 ปี ซึงมี จํานวนรวมไม่เกิน 400,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นทีจองซือหุ้นสามัญ 

เพิ มทุนตาม ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมหรือหุ้นสามญัเพิ มทุนต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย และกาํหนดราคาการ 

ใช้สิทธิเท่ากบั 2 บาทต่อหุน้ สิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวนัที 29 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยวนัทีใช้สิทธิครังแรกคือวนัที 

30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และวนัทีใชสิ้ทธิครังสุดทา้ยคือวนัที 28 มกราคม พ.ศ. 2564 


