
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ·Ê� »�ª �́Á�̧¥ª �́� และงบแสดง 

�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º° ®»o�¦ ª ¤ Â̈ ³ ��Â ���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º° ®»o�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́�Â̈ ³ ���¦ ³ Â Á�·� �¦ ª ¤ Â̈ ³

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับงวดหกเดือน ·Ê� »�วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของ

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) �¹É��¼o�¦ ·®µ¦ �°��·��µ¦ Á�È�

�¼o¦ �́�·��°�Ä��µ¦ �́��ÎµÂ̈ ³ �ÎµÁ �°�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Á®¨ nµ�̧Ê�µ¤¤µ�¦ �µ�การบญัชี��́��̧É�34Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈

 nª ��oµ¡ Á�oµÁ�È��¼o¦ �́�·��°�Ä��µ¦ Ä®o�o°  ¦ »�Á�̧É¥ª �́��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �́��̈nµª �µ��̈�µ¦  °��µ��°��oµ¡ Á�oµ

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย �µ¦ Ä�oª ·�̧�µ¦  °��µ¤�»�̈µ�¦ �¹É� nª �Ä®�nÁ�È��¼o¦ �́�·��°��oµ��µ¦ Á�·�

Â̈ ³ �́��̧�Â¨ ³ �µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®rÁ�¦ ¥̧�Á�̧¥�Â¨ ³ ª ·�̧�µ¦  ° ��µ�° ºÉ��µ¦  ° ��µ��̧Ê¤�̧° �Á���Îµ�́��ª nµ�µ¦ �¦ ª � อบตามมาตรฐาน 

การสอบบญัชี �ÎµÄ®o�oµ¡ Á�oµÅ¤n µ¤µ¦ �Å�o�ª µ¤Á�ºÉ° ¤ É́�ª nµ�³ ¡ �Á¦ ºÉ°��̧É¤ �̧́¥ Îµ�́��́Ê�®¤��¹É�° µ�¡ �Å�o�µ��µ¦ �¦ ª � °��́��́Ê��oµ¡ Á�oµ

�¹�Å¤nÂ ���ª µ¤Á®È��n°�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧É °��µน 

ข้อสรุป 

�oµ¡ Á�oµÅ¤n¡ � ·É��̧ÉÁ�È�Á®�»Ä®oÁ�ºÉ° ª nµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �́��̈nµª Å¤nÅ�o�́��Îµ�¹Ê��µ¤ ¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�34 Á¦ ºÉ° ��

งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ไพบูล  ตนักลู 

�¼o °��́��̧¦ �́°�»�µ�Á̈��̧É�4298

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

กรุงเทพมหานคร 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

pwc 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 235,221,162 90,100,398 66,055,438 64,632,341

Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª 232,108 232,108 - -

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� 5 507,379,729 128,873,842 73,380,675 47,569,593

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�¦ ·¬�́�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 17 - 84,448,425 146,370,000 123,418,325

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�¦ ·¬�́° ºÉ� 17.2 202,698,425 - 187,798,325 -

สินคา้คงเหลือ 6 47,883,604 43,038,816 38,047,710 29,007,820

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 11,105,015 649,937 84,145 160,718

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,004,520,043 347,343,526 511,736,293 264,788,797

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

Á�·�  µ���µ�µ¦ �̧É�·�£µ¦ ³

�ÎÊµ�¦ ³ �́� 18 72,160,167 40,455,019 68,160,167 36,455,019

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.1 - - 240,359,470 240,359,470

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 - 167,244,543 - -

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�� 8 4,690,396 4,862,259 - -

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r� 9 232,651,845 203,144,239 93,286,406 95,223,226

ค่าความนิยม 20 5,612,285 - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 3,275,534 718,446 101,607 182,412

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10 3,593,960 6,004,778 - -

 ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 63,897,848 604,947 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 385,882,035 423,034,231 402,333,624 372,646,101

รวมสินทรัพย์ 1,390,402,078 770,377,757 914,069,917 637,434,898

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

2

Jh mrnm) --��--· ________ _ 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o�

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 - 61,500 - -

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ��� 11 313,644,130 84,684,915 67,039,227 65,572,029

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� 12 94,588,462 214,167,306 94,588,462 214,167,306

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ��»��̈�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 17 400,000 - - -

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 12 36,360,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

 nª ��°�®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ

�µ��µ¦ Á�·��̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³

£µ¥Ä�®�¹É��̧ 12 1,701,908 788,015 809,260 788,015

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,361,047 9,882,849 1,046,034 2,039,669

®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 11,540,901 756,139 - -

¦ ª ¤®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧� 459,596,448 316,340,724 169,482,983 288,567,019

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 12 43,540,000 28,100,000 500,000 3,500,000

®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ��µ¦ Á�·� 12 4,500,837 3,113,092 2,703,079 3,113,092

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,144,648 1,671,066 955,131 865,660

®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧ 10 1,036,590 1,008,321 302,284 250,843

®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 21,272,446 4,962,174 324,811 324,811

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧� 72,494,521 38,854,653 4,785,305 8,054,406

¦ ª ¤®�̧Ê ·�� 532,090,969 355,195,377 174,268,288 296,621,425

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

3



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o��(ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญัจาํนวน 1,200,000,000 หุน้ 

���¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �0.50 บาท

   (พ.ศ. 2558 : หุน้สามญัจาํนวน 

   1,200,000,000 หุน้ หุน้ละ 0.50 บาท) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

�»��̧É° °�Â̈ ³ �Îµ¦ ³ Â̈ oª

หุน้สามญัจาํนวน 800,000,000 หุน้ 

   ชาํระเตม็มูลค่าแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

   (พ.ศ. 2558 : หุน้สามญัจาํนวน

400,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้

    หุน้ละ 0.50 บาท) 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 13 305,527,766 106,643,230 305,527,766 106,643,230

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 79,447,090 83,582,860 29,953,863 29,850,243

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 809,931,146 415,182,380 739,801,629 340,813,473

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 48,379,963 - - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 858,311,109 415,182,380 739,801,629 340,813,473

¦ ª ¤®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°��¼o�º°®»o� 1,390,402,078 770,377,757 914,069,917 637,434,898

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

4



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 243,333,763 257,913,693 241,157,490 254,075,807

รายไดจ้ากการบริการ 227,909,611 57,077,140 - -

รวมรายได้ 471,243,374 314,990,833 241,157,490 254,075,807

ต้นทุนขาย

ตน้ทุนขาย (225,512,095) (242,113,517) (225,416,564) (239,689,266)

ตน้ทุนบริการ (198,095,632) (45,220,544) - -

รวมต้นทุนขาย (423,607,727) (287,334,061) (225,416,564) (239,689,266)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 47,635,647 27,656,772 15,740,926 14,386,541

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 30,722,792 3,074,538 7,680,558 5,574,918

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 78,358,439 30,731,310 23,421,484 19,961,459

ค่าใชจ่้ายในการขาย (5,740,459) (6,466,740) (6,770,673) (7,082,044)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,086,098) (16,433,941) (10,355,371) (9,146,647)

ตน้ทุนทางการเงิน (1,678,299) (294,614) (841,742) (102,737)

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (13,882,156) 1,680,990 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 28,971,427 9,217,005 5,453,698 3,630,031

ภาษีเงินได้ 16 (6,448,049) (1,873,447) (1,240,921) (1,358,456)

กาํไรสําหรับงวด 22,523,378 7,343,558 4,212,777 2,271,575

�ÎµÅ¦ Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,523,378 7,343,558 4,212,777 2,271,575

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 18,709,238 7,343,558 4,212,777 2,271,575

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 3,814,140 - - -

กาํไรสําหรับงวด 22,523,378 7,343,558 4,212,777 2,271,575

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 18,709,238 7,343,558 4,212,777 2,271,575

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 3,814,140 - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,523,378 7,343,558 4,212,777 2,271,575

กาํไรต่อหุ้น

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ��(บาท) 15 0.0234 0.0184 0.0053 0.0057

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 15 0.0226 0.0184 0.0051 0.0057

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

5



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 479,498,216 526,227,811 474,964,092 519,379,896

รายไดจ้ากการบริการ 285,066,313 98,157,235 - -

รวมรายได้ 764,564,529 624,385,046 474,964,092 519,379,896

ต้นทุนขาย

ตน้ทุนขาย (446,977,035) (475,415,760) (446,055,594) (471,477,988)

ตน้ทุนบริการ (239,338,265) (74,317,959) - -

รวมต้นทุนขาย (686,315,300) (549,733,719) (446,055,594) (471,477,988)

�ÎµÅ¦ �́Ê��o� 78,249,229 74,651,327 28,908,498 47,901,908

¦ µ¥Å�o° ºÉ� 33,901,834 5,141,433 35,232,626 20,529,691

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 112,151,063 79,792,760 64,141,124 68,431,599

ค่าใชจ่้ายในการขาย (11,494,780) (13,127,438) (13,462,725) (14,443,446)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (44,959,152) (31,597,169) (21,278,199) (18,413,037)

ตน้ทุนทางการเงิน (3,013,506) (595,956) (1,793,017) (213,880)

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 (20,675,208) 8,549,100 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 32,008,417 43,021,297 27,607,183 35,361,236

ภาษีเงินได้ 16 (8,553,708) (7,265,529) (1,347,563) (5,566,678)

กาํไรสําหรับงวด 23,454,709 35,755,768 26,259,620 29,794,558

�ÎµÅ¦ Á�È�Á ¦ È�° ºÉ� 2,379,661 - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 25,834,370 35,755,768 26,259,620 29,794,558

การแบ่งปันกาํไร

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 19,640,569 35,755,768 26,259,620 29,794,558

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 3,814,140 - - -

กาํไรสําหรับงวด 23,454,709 35,755,768 26,259,620 29,794,558

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

 nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n 22,020,230 35,755,768 26,259,620 29,794,558

 nª ��̧ÉÁ�È��°� nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 3,814,140 - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 25,834,370 35,755,768 26,259,620 29,794,558

กาํไรต่อหุ้น

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ��(บาท) 15 0.0254 0.0894 0.0339 0.0745

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 15 0.0247 0.0894 0.0330 0.0745

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

ส่วนเกนิทุนจาก

การรวมธุรกจิ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

�»��̧É° °�Â̈ ³ ส่วนเกนิ ภายใต้การ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ผู้ถอืหุ้น �̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ� รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคุมเดยีวกนั ทุนสํารองตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถอืหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

¥°���Á®¨ º°�ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2559 200,000,000 106,643,230 20,636,290 4,320,000 83,582,860 415,182,380 - 415,182,380

�µ¦ Á¡ ·É¤®»o� µ¤�́ 13 200,000,000 198,884,536 - - - 398,884,536 - 398,884,536

�µ¦ �ºÊ°�¦ ·¬�́¥n° ¥ 20 - - - - - - 44,565,823 44,565,823

เงินปันผล 19 - - - - (26,156,000) (26,156,000) - (26,156,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 22,020,230 22,020,230 3,814,140 25,834,370

¥°���Á®¨ º°�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 400,000,000 305,527,766 20,636,290 4,320,000 79,447,090 809,931,146 48,379,963 858,311,109

¥°���Á®¨ º°�ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 20,636,290 2,900,000 44,183,544 374,363,064 - 374,363,064

เงินปันผล 19 - - - - (24,000,000) (24,000,000) - (24,000,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 35,755,768 35,755,768 - 35,755,768

¥°���Á®¨ º°�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 20,636,290 2,900,000 55,939,312 386,118,832 - 386,118,832

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o��

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

��Â ���µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈� nª ��°��¼o�º°®»o��

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จดัสรรแล้ว

�»��̧É° °�Â̈ ³ ส่วนเกนิ ทุนสํารอง รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผู้ถอืหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

¥°���Á®¨ º°�ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2559 200,000,000 106,643,230 4,320,000 29,850,243 340,813,473

�µ¦ Á¡ ·É¤®»o� µ¤�́ 13 200,000,000 198,884,536 - - 398,884,536

เงินปันผล 19 - - - (26,156,000) (26,156,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 26,259,620 26,259,620

¥°���Á®¨ º°�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 400,000,000 305,527,766 4,320,000 29,953,863 739,801,629

¥°���Á®¨ º°�ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 2,900,000 26,994,179 336,537,409

เงินปันผล 19 - - - (24,000,000) (24,000,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 29,794,558 29,794,558

¥°���Á®¨ º°�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 2,900,000 32,788,737 342,331,967

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั มหาชน

งบกระแสเงนิสด 

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มถุินายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 32,008,417 43,021,297 27,607,183 35,361,236

รายการปรับปรุง

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µÂ̈ ³ �nµ�́��Îµ®�nµ¥ ·��¦ ¡́ ¥r 8, 9 9,019,041 8,064,580 2,871,281 3,088,764

�̈�́¦ µ¥�µ¦ �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (803,106) (501,613) (778,505) (652,959)

�nµÁ�ºÉ°�µ¦ ¨ �¤¼̈�nµ�°� ·��oµ��Á®¨ º°�

���� ·��oµ̈ oµ ¤ ¥́Â̈ ³ Á�̈ºÉ°�Å®ª �oµ�(กลบัรายการ) 6 (4,957,456) 2,095,620 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (315,813) (30,336) - -

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

   ในบริษทัร่วม 7.2 20,675,208 (8,549,100) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 (25,421,961) - - -

�ÎµÅ¦ �µ��µ¦ �n° ¦ °�¦ µ�µ�ºÊ° 20.2 (175,801) - - -

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ (6,591,463) (1,560,470) (6,867,388) (1,835,464)

ตน้ทุนทางการเงิน 3,013,506 595,956 1,793,017 213,880

26,450,572 43,135,934 24,625,588 36,175,457

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°�Á�·��»�®¤»�Áª ¥̧�

- ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� (127,175,320) (11,450,193) (21,313,540) 4,704,520

- สินคา้คงเหลือ 2,438,706 (2,637,789) (9,039,890) 694,327

-  ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� (3,486,869) (584,774) 76,573 38,359

-  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� (32,801,923) (66,500) - -

- Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 83,258,340 (56,459,546) 1,459,387 (54,757,820)

- ®�̧Ê ·�®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 5,248,882 (146,215) 89,471 22,977

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 215,523 40,923 - -

- ®�̧Ê ·�Å¤n®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 1,440,548 1,311,983 - -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (44,411,541) (26,856,177) (4,102,411) (13,122,180)

- �nµ¥�°�Á�̧Ê¥ (3,013,506) (595,956) (1,793,017) (213,880)

- จ่ายภาษีเงินได้ (19,536,376) (4,839,244) (2,289,758) (1,619,629)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (66,961,423) (32,291,377) (8,185,186) (14,955,689)

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั มหาชน

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มถุินายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

Á�·�  µ���µ�µ¦ �̧É�·�£µ¦ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́� (31,705,148) (13,445,300) (31,705,148) (14,445,300)

Á�·��nµ¥�ºÊ° �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r� (9,294,193) (1,806,324) (840,645) (102,659)

Á�·��nµ¥�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª �� (29,700) (103,931) (5,200) (103,931)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 554,393 147,510 - -

Á�·��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ° Á�·�̈��»��́Éª �¦ µª - (914,700) - (914,700)

�°�Á�̧Ê¥¦ �́ 4,013,699 1,170,960 3,148,352 949,820

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 17 (181,818,000) (60,300,000) (250,318,000) (76,010,000)

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ �nµ¥�º�Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n

�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́� 17 18,568,000 - 39,568,000 10,010,000

Á�·� ��nµ¥Á¡ ºÉ°�ºÊ°�¦ ·¬�́¥n° ¥� »��·�µ�Á�·� �

�̧ÉÅ�o¤µ (1,225,684) - - -

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม 7.2 - (26,010,000) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 134,735,000 - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (66,201,633) (101,261,785) (240,152,641) (80,616,770)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

Á�·� �¦ �́�µ�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� 94,588,462 - 94,588,462 -

�nµ¥�º�Á�·��µ�Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� (214,167,306) - (214,167,306) -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 30,000,000 - - -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 (4,200,000) (3,285,936) (3,000,000) (3,000,000)

จ่ายเงินปันผล 19 (26,156,000) (24,000,000) (26,156,000) (24,000,000)

Á�·� ��nµ¥�Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ��µ¦ Á�·� (604,372) (1,472,725) (388,768) (1,472,725)

Á�·� �¦ �́�µ��µ¦ Á¡ ·É¤�»� 13 200,000,000 - 200,000,000 -

เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 13 198,884,536 - 198,884,536 -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 278,345,320 (28,758,661) 249,760,924 (28,472,725)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ 145,182,264 (162,311,823) 1,423,097 (124,045,184)

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 235,221,162 24,464,124 66,055,438 14,646,125

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั มหาชน

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มถุินายน พ.ศ. 2559

¦ µ¥�µ¦  Îµ�́��̧ÉÅ¤n�¦ ³ ��Á�·� �

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

�ºÊ° �̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �rÃ�¥ ·�Á�ºÉ°�

(¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ�Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�) 4,421,938 73,194 7,811 24,900

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rÅ¤n¤ �̧́ª ��Ã�¥ ·�Á�ºÉ°

(¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ�Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�) - 42,600 - -

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r£µ¥Ä�o �́�µÁ�nµ�µ¦ Á�·� - 5,690,000 - 5,690,000

®¤µ¥Á®�»�¦ ³ �°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�È� nª �®�¹É��°��o° ¤¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

11



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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řŚ

1 ข้อมูล�́Éª Å�

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน�Îµ�́���¹É��́��́Ê��¹Ê�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥Â̈ ³ ¤ �̧̧É° ¥¼n�µ¤�̧ÉÅ�o���³ Á�̧¥�ไว้

�́��̧Ê

Á̈��̧É�140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

Á¡ ºÉ° ª �́�»�¦ ³  ��rÄนการรายงานขอ้มลูจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั”

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจการคา้แก๊ส ธุรกิจบริการขนส่ง �»¦ �·�¦ �́Á®¤µ�n°  ¦ oµ���»¦ �·��¦ ·�µ¦ �·��́Ê�Â�p ธุรกิจตรวจสอบ

ความปลอดภยัระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม และธุรกิจผูล้งทุนในธุรกิจก่อสร้างและพลงังานทดแทน 

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤ ¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â̈ ³ �o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧ÊÅ�o¦ �́°�»¤�́·จากคณะกรรมการบริษทั Á¤ºÉ° ª �́�̧É

10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤ ¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Â¨ ³ �o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬ �́¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧É�ÎµÁ �° �̧ÊÅ�o¤ �̧µ¦  ° ��µ�แต่ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 

2 นโยบายการบัญชี

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล�̧ÊÅ�o�́��Îµ�¹Ê��µ¤®¨ �́�µ¦ �́��̧

�̧É¦ �́¦ ° ��́Éª Å�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥£µ¥Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·�µ¦ �́��̧�¡ .ศ. 2543 �¹É�®¤µ¥�¹�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧�̧É° °�£µ¥Ä�o

พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ

จัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

��Â ���µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈ � nª ��°��¼o�º° ®»o��Â¨ ³ ���¦ ³ Â Á�·� ���Å�o�́��ÎµÄ®oÁ�È�¦ ¼�Â���̧É ¤�¼¦ �r�µ¤�¦ ³ �µ«

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็นแบบย่อ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ��́��̧É�34 Á¦ ºÉ° �����µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �Â¨ ³ Å�oÁ¡ ·É¤®¤ µ¥Á®�»�¦ ³ �°��oอมูล 

�µ��µ¦ Á�·��µ¤�o°�Îµ®��Ä��¦ ³ �µ«��³ �¦ ¦ ¤�µ¦ �Îµ�́�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�̧É° °�£µ¥Ä�o¡ ¦ ³ ¦ µ��́��́�·

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �̧Ê�ª ¦ ° nµ��ª��¼n�́����µ¦ Á�·��°�¦ °��̧�́��̧ª �́�̧É 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแ¨ ³ �o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�Á�¡ µ³ �¦ ·¬�́¦ ³ ®ª nµ��µ̈ ��́�£µ¬µ° �́�§¬�́��Îµ�¹Ê��µ��o° ¤ ¼̈

�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ £µ¬µÅ�¥�̧É�́��Îµ�µ¤��®¤µ¥�Ä��¦ �̧�̧É¤ Á̧�ºÊ°�ª µ¤�́�Â¥o��́�®¦ º° ¤�̧µ¦ �̧�ª µ¤Â���nµ��́��Ä®oÄ�o

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)

�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �́��Îµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Ã�¥�́Éª Å�Á�È��Ã¥�µ¥Á�̧¥ª �́��́��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�̧ÉÄ�o

Ä��µ¦ �́��Îµ���µ¦ Á�·� Îµ®¦ �́�ª ��̧�́��̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

¦ µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê�Á�È��¦ Ế��¦ µª Ä�¦ ³ ®ª nµ�งวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์

Á�̧¥ª �́��µ¦ Â ��¦ µ¥�nµ¥Á�È��nµÄ�o�nµ¥®¦ º°�nµÄ�o�nµ¥¦ °�µ¦ �́��́��̧���ª �́ ·Ê��ª��̧�́��̧

£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ³ ®ª nµ��µ̈ �́Ê��oµ��nµ¥Åª oÃ�¥Ä�o° �́¦ µ£µ¬Á̧�̧¥ª �́��̧ÉÄ�o�́��̈�ÎµÅ¦ ¦ ª ¤�́Ê��̧�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤�̧̈�́��́�Ä�o���ª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2559 �¹É�Á�̧É¥ª �o°��́��̈»n¤�¦ ·¬�́

กลุ่มมาตรฐµ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���̧Éอาจ n��̈�¦ ³ ��° ¥nµ�¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��n° �̈»n¤�¦ ·¬�́�¤�̧́��n° Å��̧Ê

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�24 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́��»��̈�®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�27 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�Á�¡ µะกิจการ

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�36 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°���µ¦ �o° ¥�nµ�°� ·��¦ ¡́ ¥r

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�40 (ปรับปรุง 2558) Á¦ ºÉ°��°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�3

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·�

มาตรฐานการรายงา��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�8

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°�� nª ��µ��ÎµÁ�·��µ�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�10

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ª ¤

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�12

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́� nª �Å�oÁ ¥̧Ä��·��µ¦ ° ºÉน 

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�13

   (ปรับปรุง 2558) 

Á¦ ºÉ°���µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��(ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมา�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤�̧̈�́��́�Ä�o���ª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2559 �¹É�Á�̧É¥ª �o°��́��̈»n¤�¦ ·¬�́�(ต่อ)

�̈»n¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���̧É° µ� n��̈�¦ ³ ��° ¥nµ�¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��n° �̈»n¤�¦ ·¬�́�¤�̧́��n° Å��̧Ê�(ต่อ)

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�24 (ปรับปรุง 2558��Á¦ ºÉ°��µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��Å�o¦ ª ¤�·��µ¦

�̧ÉÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ��¼o�¦ ·®µ¦  Îµ�́�Â�n�·��µ¦ �̧É¦ µ¥�µ��®¦ º° Â�n�¦ ·¬�́Ä®�n�°��·��µ¦ �̧É¦ µ¥�µ���¹É��·��µ¦ �o°�Á�·�Á�¥�Îµ�ª �Á�·�

�̧É�·��µ¦ Å�o�nµ¥Ä®oÂ�n�·��µ¦ �̧ÉÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ��¼o�¦ ·®µ¦  Îµ�́ญ 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�27 (ปรับปรุง 2558��Ä®o�·��µ¦ �̧É�ÎµÁ�·��»¦ �·��oµ��µ¦ ¨ ��»��̧ÉÅ�o¦ �́�µ¦ ¥�Áª o�Å¤n�o°�¦ ª ¤�¦ ·¬�́

ย่อยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่µ¥»�·�¦ ¦ ¤ Â̈ ³ ¦ �́¦ ¼o�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ �́��̈nµª Å�¥�́�ÎµÅ¦ ®¦ º°

ขาดทุน 

¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧���́��̧É�36 (ปรับปรุง 2558��Á¦ ºÉ°���µ¦ �o° ¥�nµ�°� ·��¦ ¡́ ¥rÅ�o¤�̧µ¦ �Îµ®��Á¡ ·É¤Á�·¤Á�̧É¥ª �́��µ¦ Á�·�Á�¥

�o° ¤ ¼̈Ä��¦ �̧�̧É¤ ¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º��°� ·��¦ ¡́ ¥rª �́¤ ¼̈�nµÃ�¥ใชว้ธีิมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการ

เปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ¨ Îµ�́��́Ê��°�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�2) �¦ �̧�̧É�µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ ° ¥¼nÄ�̈ Îµ�́��́Ê��̧É�2 และ 3 จะตอ้งมีการ

Á�·�Á�¥�Á���·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�Â̈ ³ �o°  ¤¤�·�µ� Îµ�́��̧ÉÄ�o�

มาตรฐานการบญัชีฉ�́��̧É�40 (ปรับปรุง 2558��Á¦ ºÉ°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��Å�o�Îµ®��Ä®o�́�Á���¹Ê�ª nµ�·��µ¦ �ª ¦

¡ ·�µ¦ �µ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�3 Ä��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µª nµ�µ¦ Å�o¤µ�¹É�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��́Ê�Á�oµ

Á�ºÉ°�Å��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·�®¦ º° Å¤n
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 �µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��µ¦ �¦ �́�¦ »�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��Â̈ ³�µ¦ �̧�ª µ¤�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��(ต่อ)

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�Â̈ ³ ¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É¤ �̧µ¦ �¦ �́�¦ »���¹É�¤�̧̈�́��́�Ä�o���ª �́�̧É�

1 มกราคม พ.ศ. 2559 �¹É�Á�̧É¥ª �o°��́��̈»n¤�¦ ·¬�́�(ต่อ) 

�̈»n¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���̧É° µ� n��̈�¦ ³ ��° ¥nµ�¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��n° �̈»n¤�¦ ·¬�́�¤�̧́��n° Å��̧Ê�(ต่อ)

¤ µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�3 (ปรับปรุง 2558��Á¦ ºÉ° ��µ¦ ¦ ª ¤�»¦ �·��Å�o�Îµ®��Ä®o�́�Á���¹Ê�Ä�Á¦ ºÉ° �����

£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̧É�·��µ¦ �o°��nµ¥�Îµ¦ ³  ·É��°�Â���̧É° µ��³ Á�·��¹Ê��̧ÉÁ�oµ�Îµ�·¥µ¤�°�Á�¦ ºÉ° �¤º° �µ��µ¦ Á�·��ª nµÁ�È�®�̧Ê ·�

�µ��µ¦ Á�·�®¦ º°  nª ��°�Á�oµ�°��µ¤�Îµ�·¥µ¤�°�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�32 Á¦ ºÉ°��µ¦ Â ��¦ µ¥�µ¦  Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�¤º°

�µ��µ¦ Á�·���Á¤ºÉ° ¤ �̧µ¦ �¦ ³ �µ«Ä�o��®¦ º°�µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�° ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��Â̈ ³ Å�oกาํหนดให้วดัมูลค่า

 ·É��°�Â���̧É° µ��³ Á�·��¹Ê��̧ÉÅ¤nÅ�o�¼��́��¦ ³ Á£�Á�È� nª ��°�Á�oµ�°��oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ Â̈ ³ ¦ �́¦ ¼o�µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ

¥»�·�¦ ¦ ¤Ä��ÎµÅ¦ ®¦ º° �µ��»��»� ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�µ¦ ¦ µ¥�µ��Â̈ ³ ����¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�3 ไม่ได้

ถือปฏิบติักบัการบญัชีสาํ®¦ �́�µ¦ �́��́Ê��µ¦ ¦ nª ¤�oµ�̧É° ¥¼n£µ¥Ä�o¤µ�¦ �µ��µ¦ �µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�11

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�8 (ปรับปรุง 2558��Á¦ ºÉ° � nª ��µ��ÎµÁ�·��µ��Å�o�Îµ®��Ä®o¤ �̧µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈

Á�̧É¥ª �́��»̈ ¥¡ ·�·��°��¼o�¦ ·®µ¦ Ä��µ¦ ¦ ª ¤  nª ��µ�Á�oµ�oª ¥�́��Â¨ ³ �Îµ®��Ä®o�ÎµÁ �อการกระทบยอดสินทรัพยข์อง 

 nª ��µ��́� ·��¦ ¡́ ¥r�°��·��µ¦ Á¤ ºÉ°�·��µ¦ ¦ µ¥�µ��o° ¤ ¼̈ ·��¦ ¡́ ¥r�°� nª ��µ�Ä®o�́��¼o¤ °̧ Îµ�µ��́� ·�Ä� ¼� »��oµ��µ¦

ดาํเนินงานของกิจการ

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�10 (ปรับปรุง 2558��Á¦ ºÉ°�����µ¦ Á�·�¦ ª ¤ �µ¦ �¦ �́�¦ »��̧ÊÅ�oÄ®o�Îµ�·¥µ¤�°�กิจการ

�̧É�ÎµÁ�·��»¦ �·��oµ��µ¦ ¨ ��»�Â̈ ³ Å�o�Îµ®���o° ¥�Áª o�Ä��µ¦ �́��Îµ���µ¦ Á�·�¦ ª ¤ �¹É��µ¦ �¦ �́�¦ »��́��̈nµª  n��̈Ä®o�°��»�

®¨ µ¥�°��»�Â̈ ³ �·��µ¦ �̧É¤�̧»¦ �·��̧É�̈oµ¥�̈¹��́��Å�o¦ �́�o° ¥�Áª o��µ��µ¦ �Îµ�¦ ·¬�́¥n° ¥Á�º°��́Ê�®¤�¤µ¦ ª ¤Ä��µ¦ �́��Îµ

งบการเงินรวม แต่จะวดัมลูค่าเงินลงทุนÄ��¦ ·¬�́¥n° ¥Á®¨ nµ�́Ê��oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�nµ��ÎµÅ¦ ®¦ º°�µ��»��

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�12 (ปรับปรุง 2558��Å�o�Îµ®��Ä®o�·��µ¦ �̧É�ÎµÁ�·��»¦ �·��oµ��µ¦ ¨ ��»�Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈

�̧É�Îµ®��Åª o Îµ®¦ �́�·��µ¦ �̧É�ÎµÁ�·��»¦ �·��oµ��µ¦ ¨ ��»�

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�13 (ปรับปรุง 2558���Á¦ ºÉ°�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤Å�o�Îµ®��Ä®o�́�Á���¹Ê��Á�̧É¥ª �́��o° ¥�Áª o�

Ä�Á¦ ºÉ°��°��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤Á�È��̈»n¤Ä®o��·�́�·Ä�o�́��»� �́�µ�̧É° ¥¼nÄ��°�Á���°�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�39 Á¦ ºÉ°��

�µ¦ ¦ �́¦ ¼oÂ̈ ³ �µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÁ�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·���Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ �¦ ³ �µ«Ä�o��®¦ º° ¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�9 Á¦ ºÉ°�

Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·���Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ �¦ ³ �µ«Ä�o���¹É�¦ ª ¤�¹� �́�µ�̧ÉÅ¤nÁ�È� �́�µ�µ��µ¦ Á�·��¤µ�¦ �µ��́��̈nµª Å¤n n��̈�¦ ³ ��

�́����µ¦ Á�·��°��̈»n¤�¦ ·¬�́�¥�Áª o�Á¦ ºÉ°��µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

řŞ

3 การประมาณการ 

ในการจัดทาํข้อมูลทา��µ¦ Á�·�¦ ³ ®ª nµ��µ̈ ��¼o�¦ ·®µ¦ �o°�Ä�o�»̈ ¥¡ ·�·���µ¦ �¦ ³ ¤ µ��µ¦ Â¨ ³ �o°  ¤ ¤�·�̧É¤ �̧̈�¦ ³ ���n°�µ¦ �Îµ

�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧¤µÄ�o�Â̈ ³ �Îµ�ª �Á�·��°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��¦ µ¥Å�oÂ̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥��̈�̧ÉÁ�·��¹Ê��¦ ·�° µ��³ Â���nµ��µ��µ¦

ประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจ³ Ä�o�»̈ ¥¡ ·�·��̧É¤ �̧́¥ Îµ�́�Ä��µ¦ �Îµ�Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�°��̈»n¤�¦ ·¬�́Â̈ ³

Â®¨ n��̧É¤µ�°��o° ¤ ¼̈�̧É Îµ�́��°��ª µ¤Å¤nÂ�n�°�Ä��µ¦ �¦ ³ ¤µ��µ¦ �̧É¤ °̧ ¥¼n¤µÄ�oÁ�n�Á�̧¥ª �́����µ¦ Á�·�¦ ª ¤  Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�ª �́�̧É�

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก

�µ¦ �́��̈»n¤Ã�¥�́Éª Å��°��̈·�£�́�rÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ Á�È�Á���rÄ��µ¦ �Îµ®�� nª ��µ�

 nª ��µ��»¦ �·��̧É Îµ�́��°��̈»n¤�¦ ·¬�́¤�̧́��̧Ê

จาํหน่ายแก๊สปิโตรเลียม Å�oÂ�n��»¦ �·��Îµ®�nµ¥Â�p Á¡ ºÉ°�µ¦ ° »�Ã£�Äนครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง 

บริการขนส่ง ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก

ขายและบริการรับเหมาก่อสร้าง Å�oÂ�n��»¦ �·��¦ ·�µ¦ �·��́Ê�¦ ³ ��Â�p Ä�¦ �¥��rÂ̈ ³ ° »� µ®�¦ ¦ ¤และรับเหมาก่อสร้าง

บริการตรวจสอบความปลอดภยั ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊สในรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 

° ºÉ�Ç ไดแ้ก่ ธุรกิจลงทุน (�º° ®»o�Á¡ ºÉ° ¨ ��»��



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

řş

4 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขายและบริการรับเหมาก่อสร้าง

จําหน่ายแก๊ส

ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง ขาย

บริการรับเหมา

ก่อสร้าง

บริการตรวจสอบ

ความปลอดภัย ° ºÉ��Ç� รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 241,157,490 10,023,679 2,985,537 211,059,915 14,514,715 - 479,741,336

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (6,986,841) (809,264) (606,667) (95,190) - (8,497,962)

รวมรายได ้ 241,157,490 3,036,838 2,176,273 210,453,248 14,419,525 - 471,243,374

ผลการดาํเนินงาน - �ÎµÅ¦ �́Ê��o� 15,737,716 576,196 1,880,741 25,591,224 3,849,770 - 47,635,647

กาํไรจากการดาํเนินงาน 44,531,882

ตน้ทุนทางการเงิน (1,678,299)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (13,882,156)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 28,971,427

ภาษีเงินได ้ (6,448,049)

กาํไรสุทธิ 22,523,378



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

řŠ

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขายและบริการรับเหมาก่อสร้าง

จําหน่ายแก๊ส

ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง ขาย

บริการรับเหมา

ก่อสร้าง

บริการตรวจสอบ

ความปลอดภัย ° ºÉ��Ç� รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 254,075,807 11,604,291 4,438,884 43,621,371 9,905,123 - 323,645,476

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (7,406,710) (600,998) (466,525) (180,410) - (8,654,643)

รวมรายได ้ 254,075,807 4,197,581 3,837,886 43,154,846 9,724,713 - 314,990,833

ผลการดาํเนินงาน - �ÎµÅ¦ �́Ê��o� 14,450,546 460,137 958,371 8,940,180 2,847,538 - 27,656,772

กาํไรจากการดาํเนินงาน 7,830,629

ตน้ทุนทางการเงิน (294,614)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,680,990

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 9,217,005

ภาษีเงินได ้ (1,873,447)

กาํไรสุทธิ 7,343,558



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

řš

4 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม

สําหรับงวดหกÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขายและบริการรับเหมาก่อสร้าง

จําหน่ายแก๊ส

ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง ขาย

บริการรับเหมา

ก่อสร้าง

บริการตรวจสอบ

ความปลอดภัย ° ºÉ��Ç� รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 474,964,092 21,645,522 5,541,610 249,262,075 29,869,663 - 781,282,962

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (14,158,790) (1,007,486) (1,208,627) (343,530) - (16,718,433)

รวมรายได ้ 474,964,092 7,486,732 4,534,124 248,053,448 29,526,133 - 764,564,529

ผลการดาํเนินงาน - �ÎµÅ¦ �́Ê��o� 29,137,705 1,607,441 3,105,452 33,136,536 11,262,095 - 78,249,229

กาํไรจากการดาํเนินงาน 55,697,131

ตน้ทุนทางการเงิน (3,013,506)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,675,208)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 32,008,417

ภาษีเงินได ้ (8,553,708)

กาํไรสุทธิ 23,454,709

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r 96,939,102 34,533,833 5,987,150 83,844,406 9,633,068 1,714,286 232,651,845

รวมสินทรัพย ์ 526,094,000 53,535,865 16,493,487 599,761,289 42,317,737 152,199,700 1,390,402,078

¦ ª ¤®�̧Ê ·� 532,090,969



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ŚŘ

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขายและบริการรับเหมาก่อสร้าง

จําหน่ายแก๊ส

ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง ขาย

บริการรับเหมา

ก่อสร้าง

บริการตรวจสอบ

ความปลอดภัย ° ºÉ��Ç� รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 519,379,896 26,277,109 7,946,006 64,943,816 23,123,201 - 641,670,028

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (14,762,270) (1,098,091) (1,032,000) (392,621) - (17,284,982)

รวมรายได ้ 519,379,896 11,514,839 6,847,915 63,911,816 22,730,580 - 624,385,046

ผลการดาํเนินงาน - �ÎµÅ¦ �́Ê��o� 48,049,134 1,894,151 1,999,256 13,654,566 9,054,220 - 74,651,327

กาํไรจากการดาํเนินงาน 35,068,153

ตน้ทุนทางการเงิน (595,956)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,549,100

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 43,021,297

ภาษีเงินได ้ (7,265,529)

กาํไรสุทธิ 35,755,768

��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

�̧É�·��° µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r 98,994,115 32,168,010 6,139,475 58,712,876 5,415,476 1,714,287 203,144,239

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

¦ ª ¤®�̧Ê ·� 355,195,377



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

Śř

5 ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ 153,492,077 57,130,399 53,491,570 42,859,941

หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (1,662,762) (1,178,809) (259,525) (1,038,030)

¦ ª ¤ ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ - สุทธิ 151,829,315 55,951,590 53,232,045 41,821,911
¨ ¼�®�̧Ê�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(หมายเหตุขอ้ 17) - 400,000 952,300 1,595,200
¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� 1,103,613 151,710 167,717 150,709
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,363,286 6,493,183 953,802 983,999
�°�Á�̧Ê¥�oµ�¦ �́ 3,489,387 911,623 6,736,811 3,017,774
รายไดค้า้งรับ - ค่าบริการตรวจสอบความปลอดภยั 6,653,455 9,853,792 - -
รายไดค่้าก่อสร้าง�̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ¦ ¥̧��Îµ¦ ³ 281,268,369 50,447,011 - -
¨ ¼�®�̧Ê�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ �

- £µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ Â̈ ³ £µ¬Á̧�·�Å�o�®�́����̧É�nµ¥ 33,342,304 4,664,933 - -

เงินทดรองจ่าย 11,330,000 - 11,338,000 -

¦ ª ¤ ¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ��- สุทธิ 507,379,729 128,873,842 73,380,675 47,569,593

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµสามารถวเิคราะห์ตามอาย®ุ�̧Ê�̧É�oµ��Îµ¦ ³ Å�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 103,593,139 33,823,310 26,846,864 25,086,836
เกินกาํหนดชาํระ
- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 33,848,934 16,142,438 24,410,261 13,832,842
- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 8,505,764 1,380,114 969,211 382,564
- เกินกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,645,317 1,312,192 - 1,096,025
- เกินกวา่ 12 เดือน 4,898,923 4,472,345 1,265,234 2,461,674

รวม 153,492,077 57,130,399 53,491,570 42,859,941
หกั �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� (1,662,762) (1,178,809) (259,525) (1,038,030)

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµ�- สุทธิ 151,829,315 55,951,590 53,232,045 41,821,911

�¼o�¦ ·®µ¦ Á�ºÉ° ª nµ�nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼��̧ÉÅ�o�́��¹�Åª oÁ¡ ¥̧�¡ ° Â̈ oª Ã�¥�Îµ�¹��µ�̈�́¬�³ �° �̈¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ �µ��¦ ³  ��µ¦ �r

�µ¦ Á¦ ¥̧�Á�È�®�̧Ê�°��̈»n¤�¦ ·¬ �́̈ ¼�®�̧Êบางส่วน�̧Éเกินกาํหนดชาํระเกินกว่า 12 เดือน ไดมี้การ¦ �́Á�È���µ�µ¦ ¨ �ª �́�̧É̈nª �®�oµ¤µÁ�È�

หลกัประกนัเรียบร้อยÂ̈ oª �Â̈ ³ �µ¦ Á¦ ¥̧�Á�È�Á�·��µ¤Á�È�̈�ª �́�̧É̈nª �®�oµ�́��̈nµª ¥�́Á�È�Å��µ¤���·

รายไดค่้าก่อสร้าง�̧É¥�́Å¤nÅ�oÁ¦ ¥̧��Îµ¦ ³ �Á�È�¦ µ¥Å�o�̧ÉÁ�·��µ� �́�µ�n°  ¦ oµ�Ã�¥���·¦ µ¥Å�o�́��̈nµª �³�¼�Á¦ ¥̧�Á�È�Á�·��µ�̈¼��oµ�µ¤�́Ê�

�ª µ¤ ÎµÁ¦ È��°��µ���¹É��³ Å�o¦ �́�Îµ¦ ³ £µ¥Ä�Á�º°��́�Å�



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ŚŚ

6 สินค้าคงเหลอื 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

สินคา้สาํเร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม 37,927,364 28,860,102 38,047,710 29,007,820

- �́�Â�p �·��́Ê�Â̈ ³ �»�° »��¦ �r 15,022,614 19,706,965 - -

งานระหวา่งทาํ - �µ¦ �·��́Ê�¦ ³ ��Â�p 152,014 1,343,678 - -

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง 3,891,255 7,576,542 - -

วตัถุดิบ 3,864,316 3,450,839 - -

ª ́ �» ·Ê�Á�̈º°� 1,586,713 1,618,818 - -

รวม 62,444,276 62,556,944 38,047,710 29,007,820

หกั  �nµÁ�ºÉ°�µ¦ ¨ �¤¼̈�nµ�°� ·��oµ��Á®¨ º° (14,560,672) (19,518,128) - -

�nµÁ�ºÉ°  ·��oµÁ�̈ºÉ°�Å®ª �oµ - - - -

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 47,883,604 43,038,816 38,047,710 29,007,820

ณ ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมี�nµÁ�ºÉ°�nµ� ๆ สาํหรับสินคา้สาํเร็จรูปโดยÁ�¡ µ³ ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ �·��́Ê�Â�pสและ

ชุดอุปกรณ์เป็นจาํนวน 14.56 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 19.52 ลา้นบาท) โดยมีการ�̈�́¦ µ¥�µ¦ �nµÁ�ºÉ°�Îµ�ª ��4.96 ลา้นบาท Á�ºÉ°��µ�

มีการขายสินค้าสําเร็จรูปบางส่วน�̧ÉÁ�̧É¥ª �o° �Ä�Å�¦ ¤ µ �̧É�2 พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2558 : �́Ê��nµÁ�ºÉ° Á¡ ·É¤�¹Ê��Îµ�ª ��2.15 ล้านบาท 

Ä�Å�¦ ¤µ �̧É2)

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

7.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายการเค¨ ºÉ°�Å®ª ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ¦ »�Å�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงิน  

เฉพาะบริษัท

บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 240,359,470

�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤�¹Ê� -

การจาํหน่าย -

ราคาตามบญัชีปลายงวด 240,359,470



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

Śś

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)

7.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

�µ¦ �́��́Ê��¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³ �µ¦ �ºÊ°Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¥n° ¥

�µ¦ �́��́Ê��¦ ·¬�́NMG

Á¤ºÉ° ª �́�̧É 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �°��¦ ·¬�́�¦ Ế��̧É 8/2558 มีมติอนุมติัให้�́��́Êงและจดทะเบียนบริษทั  

นิวแมน กรีน จาํกดั (“NMG”)�¹É��¦ ³�°��»¦ �·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¨ ��»�Ä��¦ ·¬�́��¦ ·¬�́Ä®¤n�́��̈nµª���³ Á�̧¥��́��¦ ³�¦ ª �¡ µ�·�¥r

Á¤ ºÉ° ª �́�̧É 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดว้ยทุนจดทะเบียน 150 ¨ oµ��µ��Á¡ ºÉ°�ºÊ° Á�·�̈��»�Ä�®»o� µ¤�́�¦ ·¬�́�Áª ¨ ¨ r�Ã�¦ µ��Á° È�Á�° ¦ r¥�̧

จาํกดั (“WKE”)

�µ¦ �ºÊ°Á�·�̈��»�Ä��CAZ Á¡ ·É¤Á�·¤

ª �́�̧É�26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 �̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́ ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั �¦ Ế��̧É�2/2559 มีมติอนุมติัการลงทุน

Á¡ ·É¤Ä��¦ ·¬�́��̧�Á°�Â�����¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́��(“CAZ”) �¹É�Á�·¤�̈»n¤�¦ ·¬�́�º° ®»o�Ä�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³  47.72 ของทุนจดทะเบียน 

เป็นร้อยละ 51.30 ของทุน���³ Á�̧¥��Ã�¥�̈»n¤�¦ ·¬�́Á�oµ�ºÊ°®»o�Á¡ ·É¤�»�จาํนวน 40,000 ®»o��¦ µ�µ¤¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈³�100 บาท 

Á¤ºÉอª �́�̧É�7 เมษายน พ.ศ. 2559 ดว้ยเงินลงทุนจาํนวน 4 ¨ oµ��µ���́Ê��̧Ê�µ¦ Á¡ ·É¤  �́ nª ��µ¦ �º° ®»o��́��̈nµª  n��̈Ä®o�¦ ·¬�́CAZ

Á�̈Ȩ́¥��µ��¦ ·¬�́¦ nª ¤Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥

�µ¦ �ºÊ°Á�·�̈��»�Ä�JKEC

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�28 มีนาคม พ.ศ. 2559 �̧É�¦ ³ �»¤ ª · µ¤ �́�¼o�º° ®»o��°��¦ ·¬�́�CAZ มีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของ

บริษัท เจ เค อี ซี จาํกัด (“JKEC”) �¹É�Á�È��¦ ·¬�́�̧É�́��́Ê��¹Ê�¤µÄ®¤nÄ��̧�¡ �«��2559 และ�ÎµÁ�·��»¦ �·��̧ÉÁ�̧É¥ª Á�ºÉ°��́��µ¦

รับเหมาก่อสร้าง เป็นจาํนวน 21,000 หุ้น ¦ µ�µ¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �100 บาท รวมเป็นเงินลงทุนจาํนวน 2.10 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 51.22 �°�®»o� µ¤�́�́Ê�®¤��°�JKEC ส่งผลให ้CAZ มีอาํนาจควบคุม JKEC �́Ê�Â�nª �́�̧É�1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ŚŜ

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)

7.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤  Îµ®¦ �́�ª �หกเดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ¦ »�Å�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

ราคาตามบญัชีตน้งวด 167,244,543 - - -

�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤�¹Ê� - 166,010,000 - -

การจาํหน่าย - WKE (109,313,039) - - -

¨ �̈��µ��µ¦ �ºÊ°บริษทัยอ่ย - CAZ (39,635,957) - - -

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)  (20,675,208) 1,234,543 - -

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จ 2,379,661 - - -

ราคาตามบญัชีปลายงวด - 167,244,543 - -

�µ¦ �ºÊ°Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤

�µ¦ �ºÊ°Á�·�̈��»�Ä�CAZ

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�19 มีนาคม พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �องบริษทั �µ�¼�·���¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́��¤¤̧�·°�»¤�́·�µ¦ �ºÊ° ®»o� µ¤�́

ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกัด (“CAZ”���¹É��¦ ³ �°��»¦ �·�Á�̧É¥ª �́��µ¦ ¦ �́Á®¤µ�n°  ¦ oµ���Îµ�ª ��260,100 หุ้น 

โดยมี¦ µ�µ�µ¤¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³�100 บาท ¦ ª ¤  ·É��°�Â���́Ê�®¤��Îµ�ª��26.01 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 47.72

ของ�»����³Á�̧¥��Ã�¥Å�o¤�̧µ¦ �nµ¥�ºÊ°Á�·�̈��»�Ä��¦ ·¬�́¦ nª ¤�́��̈nµª Á¤ ºÉ° ª �́�̧É�26 มีนาคม พ.ศ. 2558 

�̈»n¤�¦ ·¬�́Å�oª nµ�oµ�Ä®o�¦ ·¬�́�¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ�̧É ·��¦ ¡́ ¥r° · ¦ ³ £µ¥�°�Á¡ ºÉ°�Îµ�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°��CAZ �¹É�¦ µ¥�µ�

ดงักล่าวไดถู้กจ�ั�ÎµÂ̈ ³ Â̈ oª Á ¦ È�Á¤ºÉ° ª �́�̧É�22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 �̈»n¤�¦ ·¬�́¦ �́¦ ¼o nª ��nµ��°� ·É��°�Â���̧É�nµ¥Å�กับ

¤ ¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r »��·�̧ÉÅ�o¤µจาํนวน 6.4 ล้านบาท เป็นกาํไรจากการ�n° ¦ ° �¦ µ�µ�ºÊ° �̧ÉÂ ��¦ ª ¤ ° ¥¼nÄ� nª �Â�n��ÎµÅ¦ �µ�

เงินลงทุนในบริษทัร่วม กาํไรจาก�µ¦ �n° ¦ °�¦ µ�µ�ºÊ° ดงักล่าวเ�·��¹Ê�Á�ºÉ°��µ�CAZ มีความตอ้งการเงินสนับสนุนทางธุรกิจ

¦ ³ ¥³  Ế�Ä���³ �́Ê�



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

Śŝ

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)

7.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)

การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

การขายเงินลงทุนใน WKE

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 �̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤การของบริษทัทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัขายเงินลงทุน

บริษทั เวลลโ์คราช เอ็นเนอร์ยี จาํกัด (“WKE”) �̧É�º° Ã�¥�¦ ·¬�́��·ª Â¤��¦ �̧��Îµ�́���“NMG”) (บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั)

�́Ê�®¤��Îµ�ª ��12.60 ล้านหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 134.74 ล้านบาท ให้กับ

บุคคลภายนอกÃ�¥�̈»n¤�¦ ·¬�́Å�ö��µ¤Ä� �́�µ�ºÊ°�µ¥Â̈ ³ Å�o¦ �́Á�·��µ��µ¦ �Îµ®�nµ¥Á�·�̈��»�Ä�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 25.42 ลา้น�µ���¹É�Â ��°¥¼nÄ�¦ µ¥Å�o° ºÉ�Ä��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�¦ ª ¤



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ŚŞ

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��n° Å��̧Ê

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

�ºÉ°�¦ ·¬�́ ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บริษัทย่อย  

บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั (“TT”) �»¦ �·��¦ ·�µ¦ �·��́Ê�¦ ³��Â�p ¦ �¥��rÂ̈ ³ ° »� µ®�¦ ¦ ¤ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99

และรับเหมาก่อสร้าง

บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั (“GG”) ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99

บริษทั ราชพฤกษว์ศิวกรรม จาํกดั (“RE”) ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัของระบบแก๊ส ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99

    รถยนตแ์ละอุตสาหกรรม  

บริษทั นิวแมน กรีน จาํกดั (“NMG”) ธุรกิจลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (“CAZ”) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ถือหุน้ทางออ้มผ่าน TT 51.30 47.72

บริษทั เจ เค อี ซี จาํกดั (“JKEC”) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ถือหุน้ทางออ้มผ่าน CAZ 51.22 -

บริษัทร่วม 

บริษทั  เวลลโ์คราชเอน็เนอร์ย ีจาํกดั (“WKE”) ธุรกิจโรงไฟฟ้า ถือหุน้ทางออ้มผ่าน NMG - 45.00

�¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³ �¦ ·¬�́¦ nª ¤Á�È��¦ ·¬�́�̧É�́��́Ê�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

Śş

8 °  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��

¦ µ¥�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»� Îµ®¦ �́�ª �®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ¦ »�Å�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม

อาคารสํานักงานให้เช่า

บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,862,259

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ (171,863)

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 4,690,396

มลูค่ายติุธรรม ณ ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 43,000,000

°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¨ ��»��¹É�¤ ¤̧ ¼̈�nµ�µ¤�́��̧ »��· 4.69 ลา้นบาท ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกันเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน

(หมายเหตุ 12) 

กลุ่มบริษัทไดว้่าจา้งให้บริษทัประเมิน¤ ¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r° · ¦ ³ £ µ¥�°�Á¡ ºÉ°�Îµ�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�°  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÁ¡ ºÉ°

�µ¦ ¨ ��»� Îµ®¦ �́° µ�µ¦ �̧ÉÄ®oÁ�nµÂ�n�»��̈£µ¥�°��̧É�́Ê�° ¥¼n�̧É Îµ�́��µ�Ä®�n�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤ Å�o�́��Îµ�¹Ê��µ¤®¨ �́Á���r¦ µ¥Å�o�

�µ¤ ¦ µ¥�µ�̈�ª �́�̧É�22 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ณ ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 �¼o�¦ ·®µ¦ �̈»n¤�¦ ·¬�́Á�ºÉ° ª nµÅ¤n¤�̧́��́¥�̧É Îµ�́��̧É° µ��³�¦ ³ ���n° มลูค่ายติุธรรมดงักล่าว

9 �̧É�·��°µ�µ¦ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

¦ µ¥�µ¦ Á�̈ºÉ° �Å®ª �°��̧É�·��อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนสําหรับงวดหกเดือน ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 ¦ »�Å�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

�̧É�·��°µ�µ¦

และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน

�̧É�·��°µ�µ¦

และอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน

บาท บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 203,144,239 718,446 95,223,226 182,412

�µ¦ �ºÊ°�¦ ·¬�́¥n° ¥ - CAZ 24,757,659 2,801,989 - -

�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥r 13,561,104 29,700 848,456 5,200

จาํหน่ายสินทรัพย์ (238,580) - - -

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ (8,572,577) (274,601) (2,785,276) (86,005)

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 232,651,845 3,275,534 93,286,406 101,607



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ŚŠ

9 �̧É�·��°µ�µ¦ Â̈ ³ ° »��¦ �r�(ต่อ)

��ª �́�̧É�14 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บใบอนุญาตดาํเนินการใชอ้าคารและอุปกรณ์ คลงัเก็บก๊าซ�̧É�́�®ª �́��»¤�µ�̧�µ�®�nª ¥�µ�

¦ µ��µ¦  nª ��o°��·É�Â®n�®�¹É�£µ¥®¨ �́�µ��µ¦ ¤�̧o° Ã�oÂ¥o�¤µ�́Ê�Â�nÁ�º°��¦ ��µ�¤�¡ �«��2558 ปัจจุบนัคลงัเก็บก๊าซไดÁ้¦ ·É¤ เปิดใช้

�́Ê�Â�nÁ�º°��¡ §¬£µ�¤�¡ �«��2559

ณ ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 �¦ ·¬�́��µ�¼�·���¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o�Îµ�̧É�·�¡ ¦ o° ¤  ·É��̈¼� ¦ oµ��¹É�¤ ¤̧ ¼̈�nµ

ตามบัญชีสุทธิ 46.83 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 47.49 ¨ oµ��µ���Å��ÎÊµ�¦ ³ �́�ª �Á�·�Á�·�Á�·��́��̧�วงเงินเลตเตอร์ 

ออฟเครดิตหรือทรัสต¦์ �̧̧��ª�Á�·�®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́��ª�Á�·� ·�Á�ºÉ°�¦ ³ Á£� �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ�และเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งห�¹É�ใหก้บักลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 12) 

ณ ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 �¦ ·¬�́��̧�Â�p �Ã̈ �· �·� r��Îµ�́���¹É�Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥Å�o�Îµรถบรรทุกและยานพาหนะสําหรับขนส่งแก๊ส

�¹É�¤ ¤̧ ¼̈�nµ�µ¤ �́��̧ »��·�9.03 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 9.80 ล้านบาท) Å��ÎÊµ�¦ ³ �́�ª �Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³ ¥µª �̧É�¼o¥º¤ จาก

 �µ�́��µ¦ Á�·�Â®n�®�¹É�

10  ·��¦ ¡́ ¥r�®�̧Ê ·��£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,593,960 6,004,778 - -

®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧ (1,036,590) (1,008,321) (302,284) (250,843)

 ·��¦ ¡́ ¥r�®�̧Ê ·��£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧�- สุทธิ 2,557,370 4,996,457 (302,284) (250,843)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส่วนใหญ่เกิดจากผลแตก�nµ��́Éª �¦ µª ของ�nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼���nµÁ�ºÉ° มูลค่าสินคา้คงเหลือ และ

 Îµ¦ °�£µ¦ ³ �¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��r¡ �́��µ��®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ° �́��́��̧ nª �Ä®�nÁ�·��µ��̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �°�รายการสัญญาเช่า

ทางการเงิน และรายการกาํไรและขาดทุนอนัเกิดจากการ�ºÊ°  ·��¦ ¡́ ¥rระหวา่งกลุ่มบริษทั



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

Śš

11 Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ� 137,987,199 72,167,363 59,233,534 55,832,943

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

   (หมายเหตุขอ้ 17)  - - 2,857,354 3,013,570

Á�oµ®�̧Ê�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��(หมายเหตุขอ้ 17) - - 51,665 77,643

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 5,308,916 3,033,252 2,145,774 2,499,941

รายไดรั้บล่วงหนา้ - ค่าก่อสร้าง 150,703,812 119,375 - -

Á�oµ®�̧Ê�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ 995,433 1,031,448 227,168 330,764

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,648,770 8,333,477 2,523,732 3,817,168

รวมÁ�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� 313,644,130 84,684,915 67,039,227 65,572,029

12 เงินกู้ยืม

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 61,500 - -

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��µ� �µ�́��µ¦ Á�·� 94,588,462 214,167,306 94,588,462 214,167,306

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 36,360,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

 nª ��°�®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ��µ¦ Á�·�

�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦ ³ £µ¥Ä�®�¹É��̧ 1,701,908 788,015 809,260 788,015

เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม 132,650,370 221,016,821 101,397,722 220,955,321

ส่วนของไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 43,540,000 28,100,000 500,000 3,500,000

®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ�nµ�µ��µ¦ Á�·� 4,500,837 3,113,092 2,703,079 3,113,092

เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม 48,040,837 31,213,092 3,203,079 6,613,092

รวมเงินกู้ยืม 180,691,207 252,229,913 104,600,801 227,568,413



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

śŘ

12 เงินกู้ยืม (ต่อ)

การÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�ของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน µ¤µ¦ �ª ·Á�¦ µ³ ®rÅ�o�́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559

บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 34,100,000 9,500,000

�µ¦ �ºÊ°�¦ ·¬�́¥n° ¥ - CAZ 20,000,000 -

�¼o¥º¤Á¡ ·É¤ 30,000,000 -

จ่ายคืนเงินกูย้มื (4,200,000) (3,000,000)

ราคาตามบญัชีปลายงวด 79,900,000 6,500,000

บริษัท 

ª �́�̧É�18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 �¦ ·¬�́Å�o�Îµ �́�µ�¼o¥º¤Á�·�¦ ³ ¥³ ¥µª �́���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«Â®n�®�¹É��Á�È��Îµ�ª��30 ลา้นบาท โดยมี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เดือนละ 500,000 �µ��¦ ª ¤�́Ê�®¤��60 เดือน Á�·��¼o¥º¤�́��̈nµª ¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �3 �n° �̧�Â̈ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�

โดยการ���Îµ�°��̧É�·�¡ ¦ o° ¤  ·É��̈¼กสร้างของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8 และหมายเหตุ 9)  

บริษัทย่อย 

ª �́�̧É�24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 �¦ ·¬�́��̧�Â�p �Ã̈ �· �·� r��Îµ�́��Å�o�Îµ �́�µ�¼o¥º¤Á�·�¦ ³ ¥³ ¥µª �µ���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«Â®n�®�¹É��

เป็นจาํนวน 24.60 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระคืนภายใน 60 เดือน เ�·��¼o¥º¤ �́��̈nµª ¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �3 �n° �̧�Â̈ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�

โดยยานพาหนะสาํหรับขนส่งแก๊ส (หมายเหตุ 9)

ª �́�̧É�13 มกราคม พ.ศ. 2559 �¦ ·¬ �́��̧�Â�p �Ã̈ �· �·� r��Îµ�́��Å�o�Îµ �́�µ�¼o¥º¤Á�·�¦ ³ ¥³ ¥µª �µ���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«Â®n�®�¹É��

เป็นจาํนวน 10.00 ล้านบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เดือนละ 120,000 �µ��¦ ª ¤ �́Ê�®¤��84 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอตัรา

�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �4 �n° �̧�Â̈ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥ยานพาหนะสาํหรับขนส่งแก๊ส (หมายเหตุ 9)

ª �́�̧É�15 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัท ซี เอ แซด ��¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́��Å�o�Îµ �́�µ�¼o¥º¤ Á�·��µ���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«Â®n�®�¹É�

เป็นจาํนวน 10.00 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จาํนวน 720,000 �µ��¦ ª ¤�́Ê�®¤� 14 งวด เงินกูย้ืมดงักล่าว

¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �MLR �n° �̧�Â̈ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥�µ¦ ���Îµ�°��̧É�·�¡ ¦ o° ¤  ·É��̈¼� ¦ oµ��°��¦ ·¬�́��µ�¼�·���¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́��

และกรรมการบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (หมายเหตุ 8 และหมายเหตุ 9)  

ª �́�̧É�15 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัท ซี เอ แซด ��¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́��Å�o�Îµ �́�µ�¼o¥º¤ Á�·��µ���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«Â®n�®�¹É��

เป็นจาํนวน 10.00 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน จาํนวน 720,000 �µ��¦ ª ¤�́Ê�®¤� 14 งวด เงินกูย้ืมดงักล่าวมี

° �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �4 �n° �̧�Â̈ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥�µ¦ ���Îµ�°��̧É�·�¡ ¦ o° ¤  ·É��̈¼� ¦ oµ��°��¦ ·¬�́��µ�¼�·���¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́��และ

กรรมการบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (หมายเหตุ 8 และหมายเหตุ 9) 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

śř

12 เงินกู้ยืม (ต่อ)

บริษัทย่อย (ต่อ)

ª �́�̧É�19 มกราคม พ.ศ. 2559 �¦ ·¬�́�¦ µ�¡ §�¬rª ·« ª �¦ ¦ ¤��Îµ�́��Å�o�Îµ �́�µ�¼o¥º¤Á�·�¦ ³ ¥³ ¥µª �µ���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«Â®n�®�¹É��

เป็นจาํนวน 10.00 ล้านบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เดือนละ 120,000 �µ��¦ ª ¤ �́Ê�®¤��84 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอตัรา

�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �4 �n° �̧�Â̈ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥�µ¦ ���Îµ�°��̧É�·�¡ ¦ o° ¤  ·É��̈¼� ¦ oµ��°��¦ ·¬�́��µ�¼�·���¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́���®¤µ¥Á®�»�8

และหมายเหตุ 9)  

ª �́�̧É�19 มกราคม พ.ศ. 2559 �¦ ·¬�́��µ�¼�·���¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́��Å�o�Îµ �́�µ�¼o¥º¤Á�·�¦ ³ ¥³ ¥µª �µ���µ�µ¦ Ä��¦ ³ Á�«Â®n�®�¹É��

เป็นจาํนวน 10.00 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระคืนภายใน 84 Á�º°��Á�·��¼o¥º¤�́��̈nµª ¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �4 �n° �̧�Â̈ ³ �ÎÊµ�¦ ³ �́�Ã�¥

�µ¦ ���Îµ�°��̧É�·�¡ ¦ o° ¤  ·É��̈¼� ¦ oµ��°��¦ ·¬�́��µ�¼�·���¦ ³ Á�«Å�¥���Îµ�́���®¤µ¥Á®�»�8 และหมายเหตุ 9)  

13 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดหกเดือน ทุนจดทะเบียน �»��̧É° °�Â̈ ³�Îµ¦ ³ Â̈ oª ส่วนเกินทุน

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม

หุ้น บาท หุ้น บาท บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้งวด 

��ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,200,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230

�µ¦ Á¡ ·É¤�»����³ Á�̧¥� - - 400,000,000 200,000,000 198,884,536 398,884,536

ราคาตามบญัชีปลายงวด 

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1,200,000,000 600,000,000 800,000,000 400,000,000 305,527,766 705,527,766

ราคาตามบญัชีตน้งวด 

��ª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2558 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230

�µ¦ Á¡ ·É¤�»����³ Á�̧¥� - - - - - -

ราคาตามบญัชีปลายงวด 

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230

Ä��µ¦ �¦ ³ �»¤ª · µ¤�́�¼o�º°®»o��¦ Ế��̧É�1/2558Á¤ºÉ° ª �́�̧É�2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 �¼o�º°®»o�Å�o¤ ¤̧�·°�»¤�́·�µ¦ Á¡ ·É¤�»����³ Á�̧¥��°��¦ ·¬�́�µ�

จาํนวน 400 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน 1,200 ลา้นหุ้น โดยมี¤ ¼̈�nµ�̧É�¦ µÅª o®»o�̈ ³ �0.50 บาท Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�µ¦ Á �°�µ¥®»o�Ä®o�́��¼o�º° ®»o�Á�·¤

จาํนวน 400 ล้านหุ้น และรองรับการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ�̧É�³ �ºÊ° ®»o� µ¤ �́�°��¦ ·¬�́² �¦ »n��̧É�1 (TAKUNI-W) จาํนวนไม่เกิน 

400 ¨ oµ�®»o��Ã�¥�¦ ·¬�́Å�o���³ Á�̧¥�Á¡ ·É¤�»�ใหม่�́��¦ ³ �¦ ª �¡ µ�·�¥rÄ�ª �́�̧É�16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

ª �́�̧É�13 มกราคม พ.ศ. 2559 �¦ ·¬�́Å�o¦ �́�Îµ¦ ³ Á�·��µ��µ¦ Á �°�µ¥®»o�Á¡ ·É¤�»��Îµ�ª��400 ลา้นหุ้นแรก Ã�¥�µ¦ �µ¥®»o�Á¡ ·É¤�»�ให้กับ

ผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 1 บาท (ทุน 0.50 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0.50 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 400 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียน

�µ¦ Á¡ ·É¤�»��̧É�Îµ¦ ³ Â̈ oª �́��¦ ³ �¦ ª �¡ µ�·�¥rÁ¤ ºÉ° ª �́�̧É�13 มกราคม พ.ศ. 2559 �nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�Ã�¥�¦ ��́��µ¦ Á �°�µ¥®»o�Â�n

ประชาชนจาํนวน 1.1 ¨ oµ��µ��Â ��®�́�µ� nª�Á�·�¤¼̈�nµ®»o��̧ÉÅ�o¦ �́�µ��¼o�º°®»o�



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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14 Ä� Îµ�́�Â �� ·��·�̧É�³�ºÊ°®»o� µ¤ �́

ใบสําคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W 

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�29 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดอ้อกใบสํา�́�Â �� ·��·�̧É�³�ºÊ° ®»o� µ¤�́Á¡ ºÉ° Á �°�µ¥Ä®oÂ�n�¼o�º° ®»o� µ¤�́Á�·¤�°��¦ ·¬�́�

Ã�¥¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��́��̧Ê

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ��·�¦ ³ �»�ºÉ°�¼o�º°�Â̈ ³ Ã°�Á�̈Ȩ́¥�¤º° Å�o

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 �̧��́��́Ê�Â�nª �́�̧É° °�Â̈ ³ �́� ¦ ¦ Ä� Îµ�́�Â �� ·��·

จาํนวน : 399,999,874 หน่วย

สัดส่วนเสนอขาย : หุน้สามญัเดิม 2 หุน้ ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท  

° �́¦ µ�µ¦ Ä�o ·��·�ºÊ° ®»o� µ¤�́ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 ®�nª ¥¤ ̧ ·��·�ºÊ° ®»o� µ¤�́Å�o�1 หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิ : 2 บาท ต่อหุน้

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคมของทุกปี 

วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ : ª �́�̧É�28 มกราคม พ.ศ. 2564 

¦ µ¥�µ¦ Á�̈ºÉ°�Å®ª �°�Ä� Îµ�́�Â �� ·��·�̧É�³�ºÊ° ®»o� Îµ®¦ �́�ª �หกÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ¤�̧́��n° Å��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

TAKUNI-W

สิทธิ

ยอดคงเหลือตน้งวด -

Ä� Îµ�́�Â �� ·��·�̧É° °�¦ ³ ®ª nµ��ª� 399,999,874

ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด -

ยอดคงเหลือปลายงวด 399,999,874
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15 กาํไรต่อหุ้น�́Ê�¡ ºÊ��µ�

�ÎµÅ¦ �n°®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ��Îµ�ª�Ã�¥�µ¦ ®µ¦ �ÎµÅ¦  »��·�̧ÉÁ�È��°��¼o�º°®»o� µ¤�́�°��¦ ·¬�́Ä®�n�oª ¥�Îµ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª��ÎÊµ®�́�

�̧É�º°Ã�¥�¼o�º°®»o��(หมายเหตุ 13) 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน

�ÎµÅ¦  »��· nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n���µ�� 18,709,238 7,343,558 4,212,777 2,271,575

�Îµ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́���®»o�� 800,000,000 400,000,000 800,000,000 400,000,000

�Îµ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��̧É�¦ ·¬�́

   ตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - TAKUNI-W (หุน้)    26,168,216 - 26,168,216 -

�Îµ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́�

รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 826,168,216 400,000,000 826,168,216 400,000,000

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ����µ�� 0.0234 0.0184 0.0053 0.0057

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.0226 0.0184 0.0051 0.0057

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

สําหรับงวดหกÁ�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É�30 มิถุนายน

�ÎµÅ¦  »��· nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n���µ�� 19,640,569 35,755,768 26,259,620 29,794,558

จาํ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́���®»o�� 773,626,374 400,000,000 773,626,374 400,000,000

�Îµ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��̧É�¦ ·¬�́

   ตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - TAKUNI-W (หุน้)    22,142,337 - 22,142,337 -

�Îµ�ª�®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́�

   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 795,768,711 400,000,000 795,768,711 400,000,000

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ����µ�� 0.0254 0.0894 0.0339 0.0745

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.0247 0.0894 0.0330 0.0745

�ÎµÅ¦ �n° ®»o��́Ê�¡ ºÊ��µ� nª ��̧ÉÁ�È��°��¼o�º° ®»o��°��¦ ·¬�́Ä®�n�Îµ�ª �Ã�¥�µ¦ ®µ¦ �ÎµÅ¦  »��· nª ��̧ÉÁ�È��°��¦ ·¬�́Ä®�n�oª ¥�Îµ�ª �

®»o� µ¤�́�́ª Á�̈Ȩ́¥�nª ��ÎÊµ®�́��µ¤�Îµ�ª �®»o��̧É° °��Îµ®�nµ¥° ¥¼nÄ�¦ ³ ®ª nµ��ª�
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16 ภาษีเงินได้ 

�nµÄ�o�nµ¥£µ¬Á̧�·�Å�o¦ ³ ®ª nµ��µ̈ Å�o�́Ê��oµ��nµ¥Ã�¥Ä�oª ·�̧�¦ ³ ¤µ��µ¦ �µ�  nµ¥�¦ ·®µ¦ �Ã�¥Ä�o° �́¦ µ£µ¬Á̧�̧¥ª �́��̧ÉÄ�o�́��ÎµÅ¦ ¦ ª ¤ �́Êงปี

�̧É�µ�ª nµ�³ Á�·��¹Ê���º°�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³�21 ต่อปี (30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ร้อยละ 20 ต่อปี)

17 ¦ µ¥�µ¦ �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ ผูถื้อหุ้น�̧ÉÁ�È�กลุ่มบุคคลธรรมดาจากครอบครัวเดียวกันจาํนวน 3 คน  

�¹É��º°®»o�Ä�จาํนวนรวมร้อยละ 60 �°�®»o� µ¤�́�́Ê�®¤��°��¦ ·¬�́ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 7 

¦ µ¥�µ¦ �n° Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��́��¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³ �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

17.1 ¥°��oµ��Îµ¦ ³ �̧ÉÁ�·��µ��µ¦ �ºÊ°��µ¥ ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ�

บริษทัยอ่ย - - 952,300 1,195,200

บริษทัร่วม - 400,000 - 400,000

- 400,000 952,300 1,595,200

เงินทดรองจ่าย 

บริษทัยอ่ย - - 8,000 -

บริษทัร่วม - - - -

- - 8,000 -

�°�Á�̧Ê¥�oµ�¦ �́

บริษทัยอ่ย - - 3,778,170 2,220,123

บริษทัร่วม - 911,623 - 797,651

- 911,623 3,778,170 3,017,774

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµ

บริษทัยอ่ย - - 2,857,354 3,013,570

Á�oµ®�̧Ê° ºÉ�

บริษทัยอ่ย - - 51,665 77,643
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17 ¦ µ¥�µ¦ �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ �n°Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��́��¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�(ต่อ)

17.2 เงินให้กู้ยืมระยะ Ế�แก่กจิการ�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

เงินให�้¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�¦ ·¬�́¥n° ¥ - - 146,370,000 53,870,000

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�¦ ·¬�́¦ nª ¤ - 84,448,425 - 69,548,325

- 84,448,425 146,370,000 123,418,325

ก) Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�¦ ·¬�́¥n° ¥

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้งวด - - 53,870,000 30,000,000

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤Á¡ ·É¤� - - 68,500,000 43,880,000

�µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��µ¦ �ºÊ°�¦ ·¬�́¥n° ¥ - CAZ - - 45,000,000 -

รับคืนเงินกูย้มื - - (21,000,000) (20,010,000)

ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายงวด - - 146,370,000 53,870,000

�¦ ·¬ �́Ä®oÁ�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��̧ÉÅ¤n¤ ®̧¨ �́�¦ ³ �́�Â�n�¦ ·¬ �́¥n° ¥Ã�¥¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �3.00 ถึง 8.50 ต่อปี โดยมี

�Îµ®���µ¦ �Îµ¦ ³ �º�Á¤ºÉ°�ª ��µ¤



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

śŞ

17 รายกา¦ �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ �n°Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��́��¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�(ต่อ)

17.2 เงินให้กู้ยืมระยะ Ế�แก่�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

ข) Á�·�Ä®o�¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�¦ ·¬�́¦ nª ¤

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

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

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤Á¡ ·É¤ 181,818,000 114,748,425 181,818,000 89,548,325

ลดลงจµ��µ¦ �ºÊ°�¦ ·¬�́¥n° ¥ - CAZ (45,000,000) - (45,000,000) -

ลดลงจากการขายบริษทัร่วม - WKE (202,698,425) - (187,798,325) -

รับคืนเงินกูย้มื (18,568,000) (30,300,000) (18,568,000) (20,000,000)

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

บริษัทให้เงิ��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế��̧ÉÅ¤n¤ ®̧¨ �́�¦ ³ �́�Â�n�¦ ·¬�́¦ nª ¤ Ã�¥¤ °̧ �́¦ µ�°�Á�̧Ê¥¦ o° ¥¨ ³ �5.50 ถึง 8.50 ต่อปี โดยมี

�Îµ®���µ¦ �Îµ¦ ³ �º�Á¤ºÉ°�ª ��µ¤

Ä�¦ ³ ®ª nµ�Å�¦ ¤µ �̧É�2 ของปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดข้ายบริษทัร่วม WKE ทาํใหเ้งินกูย้ืมดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็น

Á�·��¼o¥º¤ ¦ ³ ¥³  Ế�Â�n�¦ ·¬�́° ºÉ�

17.3 เงินกู้ยืม¦ ³ ¥³  Ế��µ��·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

เงินกูย้มืจากผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 400,000 - - -



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

śş

17 ¦ µ¥�µ¦ �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ �n°Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��́��¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�(ต่อ)

17.4 ¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ �µ¥ ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ ��°�Á�̧Ê¥¦ �́Â̈ ³ ¦ µ¥Å�o° ºÉ�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�

ª �́�̧É�30 มิถุนายน

¦ µ¥Å�o° ºÉ�

บริษทัยอ่ย - - 2,670,000 2,591,776

บริษทัร่วม 390,000 - 390,000 -

390,000 - 3,060,000 2,591,776

�°�Á�̧Ê¥¦ �́

บริษทัยอ่ย - - 1,412,475 385,150

บริษทัร่วม 2,347,773 389,510 2,143,458 263,616

2,347,773 389,510 3,555,933 648,766

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »�

ª �́�̧É�30 มิถุนายน

¦ µ¥Å�o° ºÉ�

บริษทัยอ่ย - - 5,550,000 4,784,776

บริษทัร่วม 780,000 - 780,000 -

780,000 - 6,330,000 4,784,776

รายได้เงินปันผล 

(รวมอยู่ใน “¦ µ¥Å�o° ºÉ�”)

บริษทัยอ่ย - - 21,399,930 10,609,937

�°�Á�̧Ê¥¦ �́

บริษทัยอ่ย - - 1,739,567 622,027

บริษทัร่วม 4,467,910 389,510 4,060,862 263,616

4,467,910 389,510 5,800,429 885,643



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

śŠ

17 ¦ µ¥�µ¦ �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ �n° Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��́��¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³ �·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́����n°�

17.5 �µ¦ �ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³ ¦ �́�¦ ·�µ¦ �Â̈ ³�°�Á�̧Ê¥�nµ¥�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »� พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ª �́�̧É�30 มิถุนายน บาท บาท บาท บาท

�ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³�¦ ·�µ¦

บริษทัยอ่ย - - 617,961 48,360

ค่าเช่าสํานักงาน

บริษทัยอ่ย - - 126,000 126,000

ค่าขนส่ง

บริษทัยอ่ย - - 6,986,841 7,391,710

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ�

บริษทัยอ่ย - - 37,667 49,036

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 Îµ®¦ �́�ª�®�Á�º°� ·Ê� »� พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ª �́�̧É�30 มิถุนายน บาท บาท บาท บาท

�ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³�¦ ·�µ¦

บริษทัยอ่ย - - 681,938 83,672

ค่าเช่าสํานักงาน

บริษทัยอ่ย - - 252,000 252,000

ค่าขนส่ง

บริษทัยอ่ย - - 14,158,790 14,732,270

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ�

บริษทัยอ่ย - - 74,157 91,766



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

śš

17 ¦ µ¥�µ¦ �́��»��̈®¦ º°�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́�(ต่อ)

¦ µ¥�µ¦ �n°Å��̧ÊÁ�È�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤ ̧ µ¦ ³  Îµ�́��́��¦ ·¬�́¥n° ¥Â̈ ³�·��µ¦ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��(ต่อ)

17.6 �nµ�°�Â���¼o�¦ ·®µ¦ �̧É Îµ�́�

�¼o�¦ ·®µ¦  Îµ�́��°��¦ ·¬ �́�¦ ª ¤�¹��¦ ¦ ¤�µ¦ ��Å¤nª nµ�³ �Îµ®�oµ�̧ÉÄ�¦ ³ �́��¦ ·®µ¦ ®¦ º° Å¤n��และคณะผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัท

�nµ�°�Â���̧É�nµ¥®¦ º°�oµ��nµ¥ Îµ®¦ �́�¼o�¦ ·®µ¦  Îµ�́��¤�̧́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

 Îµ®¦ �́�ª� µ¤Á�º°� ·Ê� »�

ª �́�̧É�30 มิถุนายน 

Á�·�Á�º°�Â̈ ³ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³  Ế�° ºÉ� 8,777,007 1,872,154 2,210,850 1,872,154

�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° ° °��µ��µ� 74,496 10,461 42,724 10,461

8,851,503 1,882,615 2,253,574 1,882,615

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

สําหรับงวดหกÁ�º°� ·Ê� »�

ª �́�̧É�30 มิถุนายน

Á�·�Á�º°�Â̈ ³ �̈�¦ ³ Ã¥��r¦ ³ ¥³  Ế�° ºÉ� 10,985,889 3,744,308 4,419,732 3,744,308

�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° ° °��µ��µ� 117,220 20,922 85,449 20,922

11,103,109 3,765,230 4,505,181 3,765,230



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ŜŘ

18 ภาระผูกพนั

18.1 ®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́�

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดมี้การขอให้��µ�µ¦ ° °�®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́�ให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ยÁ¡ ºÉ°�µ¦ �ºÊ° Â�p

ปิโตรเลียมและ�µ¦ �ÎÊµ�¦ ³ �́��µ¦ �°Ä�oÅ¢ ¢oµ และสาํหรับบริษทัร่วมÁ¡ ºÉ°�µ¦ �ºÊ° สินคา้ และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ �́��n°Å��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

®�́� º°�ÎÊµ�¦ ³ �́�

บริษทัและบริษทัยอ่ย 339,377,949 91,956,704 71,934,484 71,934,484

บริษทัร่วม - 138,307,735 - -

339,377,949 230,264,439 71,934,484 71,934,484

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 �̈»n¤�¦ ·¬�́¤ ª̧ �Á�·� ·�Á�ºÉ°�¦ ³ Á£�ª �Á�·�Á̈�Á�° ¦ r° ° ¢ Á�¦ �·�®¦ º°�¦ ́ �r¦ �̧̧� วงเงินหนงัสือ  

�ÎÊµ�¦ ³ �́��ª �Á�·� ·�Á�ºÉ°�¦ ³ Á£� �́�µ�ºÊ°�µ¥Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«¨ nª �®�oµ�วงเงินกู้ยืม ª �Á�·� ·�Á�ºÉ° �́��̈nµª �ÎÊµ�¦ ³ �́�

โดยสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8 และ 9) เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั และมีกรรมการ¦ nª ¤�ÎÊµ�¦ ³ �́�

18.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

��ª �́�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 �̈»n¤�¦ ·¬�́Â̈ ³ �¦ ·¬�́¤ £̧ µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ¤  �́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��̧Éไม่สามารถยกเลิกไดส้ําหรับ

 �́�µÁ�nµ�̧É�·� อาคาร อุปกรณ์Â̈ ³ ¦ �¥��r��¹É� �́�µ�́��̈nµª ¤ อ̧ายสัุญญา�́Ê�Â�n 1 ปี ถึง 22 ปี �́��̧Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 3,314,779 613,784 948,884 948,884

ระหวา่ง 2 - 5 ปี 5,962,417 1,865,938 1,888,738 2,165,938

มากกวา่ 5 ปี 5,226,919 5,424,162 5,226,919 5,424,162

รวม 14,504,115 7,903,884 8,064,541 8,538,984



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

Ŝř

19 เงินปันผล 

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�26 เมษายน พ.ศ. 2559 �̧É�¦ ³ �»¤  µ¤�́�¼o�º° ®»o��°��¦ ·¬�́�ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี

 ·Ê� »�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท สําหรับหุ้นจาํนวน 800 ล้าน®»o��¦ ª ¤�́Ê�®¤�Á�È�Á�·��26.16 ล้านบาท  

เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้Ä�ª �́�̧É�25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

Á¤ºÉ° ª �́�̧É�27 เมษายน พ.ศ. 2558 �̧É�¦ ³ �»¤  µ¤�́�¼o�º° ®»o��¦ ·¬�́Å�o°�»¤�́·�µ¦ �nµ¥Á�·��́��̈�µ��̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ� Îµ®¦ �́�̧ ·Ê� »�

ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 Á�È��Îµ�ª �Á�·��́Ê� ·Ê��30 ¨ oµ��µ��Â�n�Á�È��Á�·��́��̈�nµ¥�µ��̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ� Îµ®¦ �́�ª �ª �́�̧É�

1 ¤�¦ µ�¤��¹�ª �́�̧É�31 มีนาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 6 ¨ oµ��µ��Á�·��́��̈�́��̈nµª �nµ¥Ä®oÂ�n�¼o�º° ®»o�Á¤ºÉ° ª �́�̧É�23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

Â̈ ³ Á�·��́��̈ nª ��̧ÉÁ®¨ º°�nµ¥�µ��̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ� Îµ®¦ �́�ª �ª �́�̧É�1 Á¤¬µ¥���¹�ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 24 ลา้นบาท 

เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้Ä�ª �́�̧É�27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

20 �µ¦ �ºÊ°�»¦ �·�

20.1 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั   

ª �́�̧É�26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 �̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́��¦ Ế��̧É�2/2559 คณะกรรมการ¤ ¤̧�·°�»¤�́·�µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤Ä��¦ ·¬�́�

ซี เอ แซด (ประเทศไทย ) จาํกัด (“CAZ”)�¹É�Á�·¤�̈»n¤�¦ ·¬�́�º° ®»o�Ä�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³ �47.72 ของทุนจดทะเบียน เป็นร้อยละ 51.30 

ของทุนจดทะÁ�̧¥��Ã�¥�̈»n¤�¦ ·¬�́Á�oµ�ºÊ° ®»o�Á¡ ·É¤�»�Ä�ª �́�̧É�7 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยเงินจาํนวน 4 ¨ oµ��µ���́Ê��̧Ê�µ¦ Á¡ ·É¤

สัดส่วนการถือหุ้นดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทั CAZ Á�̈Ȩ́¥��µ��¦ ·¬�́¦ nª ¤Á�È��¦ ·¬�́¥n° ¥ กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จาก

ขยายธุรกิจดา้นงานก่อสร้างในอนาคตจµ��µ¦ �ºÊ° �́��̈nµª

ค่าความนิยมจาํนวน 5.61 ลา้น�µ��Á�·��¹Ê��µ�®¨ µ¥�́��́¥�Á�n�� ·É��̧É�µ�®ª �́�µ��µ¦ ¦ ª ¤�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��°��·��µ¦ �Ã�¥¦ ª ¤

Â¦ ��µ��̧É¤ �̧́�¬³  ¼�Â̈ ³ �³�ÎµÄ®oÁ�·��µ¦ �¦ ³ ®¥�́�Á�ºÉ°��µ���µ�Â̈ ³  ·��¦ ¡́ ¥r�̧É¥�́Å¤nได้รับรู้มาก่อนในงบการเงิน เช่น 

แรงงาน 

 ·É��°�Â���̧Éคาดว่าจะจ่ายสําหรับบริษัท CAZ Â¨ ³  ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ�o¤µÂ¨ ³ ®�̧Ê ·��̧É�³ ¦ �́¦ ¼o���ª �́�̧É�ºÊ°�·��µ¦ � ¦ »�Å�o

ดงัรายละเอียดของตารางขา้งล่าง

 ·É��°�Â���̧É�nµ¥���ª �́�̧É�7 เมษายน พ.ศ. 2559 

ล้านบาท

เงินสด 4.00

 ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥ 6.63

 ·É��°�Â���́Ê�®¤��̧ÉÃ°�Ä®o 10.63

มลูค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทั CAZ �¹É��º° ° ¥¼n�n°�ª �́¦ ª ¤�»¦ �·� 39.64

 ·É��°�Â���́Ê�®¤� 50.27



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ŜŚ

20 �µ¦ �ºÊ°�»¦ �·�(ต่อ)

20.1 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (ต่อ)

ล้านบาท

¤ ¼̈�nµ�̧É¦ �́¦ ¼o���ª �́�̧É�ºÊ°  Îµ®¦ �́ ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ�o¤µÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É¦ �́¤µ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.57

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� 52.77

¦ µ¥Å�o�̧É¥�́Å¤nÅ�o¦ �́�Îµ¦ ³ 156.08

สินคา้คงเหลือ 2.33

¨ ¼�®�̧ÊÁ�·��¦ ³ �́��̈�µ� 27.27

�̧É�·��°µ�µ¦ �Â̈ ³ ° »��¦ �r 24.32

 ·��¦ ¡́ ¥r° ·É� 36.04

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� (87.82)

£µ¦ ³�¼�¡ �́�̈�¦ ³ Ã¥��rÁ¤ºÉ° Á�¬¥̧�°µ¥» (0.26)

รายไดค่้าบริการรับล่วงหนา้ (44.89)

เงินกูย้มื (66.00)

®�̧Ê ·�° ºÉ� (16.35)

 ·��¦ ¡́ ¥r�̧É µ¤µ¦ �¦ ³�»Å�o 87.06

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 42.40

ค่าความนิยม 5.61

ณ ว�ั�̧É�30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั ° ¥¼n¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á¤ ·�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°� ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ�o¦ �́

�µ��µ¦ ¨ ��»��Ã�¥Ä�oª ·�̧�µ¦ �́� nª �¦ µ�µ�ºÊ° ��́��́Ê� nª ��nµ��°�¦ µ�µ�ºÊ° Â¨ ³ ¤ ¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥r »��·��³ �¼��́��¹�Á�È�

�nµ�ª µ¤�·¥¤�®¦ º° �¦ µ¥Å�o° ºÉ���¹Ê�° ¥¼n�́��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��µ¦ Â̈ ³ �̈�µ¦  ° ��µ�Ã�¥Ä�oª ·�̧�µ¦ �́� nª �¦ µ�µ�ºÊ°��¹É��µ�ª nµ

�³ Â̈ oª Á ¦ È�£µ¥Ä�Å�¦ ¤µ �̧É�4 ของปี พ.ศ. 2559 

ก)  ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥

�o°��̈��°� ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥�Îµ®��Ä®o�¼o�ºÊ°�nµ¥ ·É��°�Â��Ä®o�́�Á�oµ�°�Á�·¤�°��¦ ·¬�́ CAZ จาํนวนเงิน

�́Ê�®¤��̧É�¼o�ºÊ° ° µ��o°��nµ¥Ä�°�µ��(ไม่ไดคิ้ดลด)�¹É��Îµ®��Åª o£µ¥Ä�o�o°��̈��°� ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥�Îµ�ª�Á�·�

6.63 ลา้นบาท ¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°��o°��̈��°� ·É��°�Â���̧É�µ�ª nµ�³�o°��nµ¥�Îµ�ª � 6.63 ลา้นบาท Á�È�Á�·��́��̈�̧É�³�o°�

จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม�̧É¤ ¦̧ µ¥�ºÉ°�¦ µ��Ä� ¤»��³ Á�̧¥��¼o�º° ®»o��°��¦ ·¬�́���ª �́�̧É 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 �n°��̧É�³ ¤�̧µ¦

Á¡ ·É¤�»����³ Á�̧¥��¦ ·¬�́

ข) รายได้และผลกาํไร 

�¦ ·¬�́�̧É�¼��ºÊ° ¤µ�n° Ä®oÁ�·�¦ µ¥Å�o�Îµ�ª � 179.14 ลา้นบาท และ กาํไรสุทธิจาํนวน 6.71 ลา้นบาทให้แก่กลุ่มบริษทัสําหรับ

¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́Ê�Â�nª �́�̧É 7 เมษายน พ.ศ. 2559 �¹�ª �́�̧É 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

®µ��µ¦ �ºÊ°�·��µ¦ Á�·��¹Ê� ณ ª �́�̧É 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ¦ µ¥Å�o¦ ª ¤Â¨ ³ �ÎµÅ¦  »��·¦ ª ¤  Îµ®¦ �́�ª �®�Á�º°� ·Ê� »�ª �́�̧É

30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จะเป็น 377.59 ลา้นบาท และ 12.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

Ŝś

20 �µ¦ �ºÊอธุรกจิ (ต่อ)

20.2 บริษัท เจ เค อ ีซี จํากดั

Á¤ºÉ° ª �́�̧É 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 �̧É�¦ ³ �»¤ ª · µ¤ �́�¼o�º° ®»o��°��¦ ·¬�́�̧ เอ แซด (ประเทศไทย ) จาํกัด ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้

บริษัทลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท เจ เค อี ซี จาํกัด �¹É�Á�È��¦ ·¬�́�̧É�́��́Ê��¹Ê�¤µÄ®¤nÄ��̧�พ.ศ. 2559 และ�ÎµÁ�·��»¦ �·��̧É

Á�̧É¥ª Á�ºÉ°��́��µ¦ รับเหมาก่อสร้าง เป็นจาํนวน 21,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.22 �°�®»o� µ¤�́�́Ê�®¤��°�JKEC ส่งผลให้ CAZ

มีอาํนาจควบคุม บริษทั JKEC �́Ê�Â�nª �́�̧É 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 ·É��°�Â���̧É�nµ¥���ª �́�̧É�1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ล้านบาท

เงินสด 2.10

 ·É��°�Â���́Ê�®¤��̧ÉÃ°�Ä®o 2.10

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.31

¨ ¼�®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê° ºÉ� 3.10

¦ µ¥Å�o�̧É¥�́Å¤nÅ�o¦ �́�Îµ¦ ³ 7.88

 ·��¦ ¡́ ¥r®¤»�Áª ¥̧�° ºÉ� 0.01

¨ ¼�®�̧ÊÁ�·��¦ ³ �́��̈�µ� 0.66

อุปกรณ์  0.44

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.03

 ·��¦ ¡́ ¥r° ·É� 0.47

Á�oµ®�̧Ê�µ¦ �oµÂ̈ ³ Á�oµ®�̧Ê° ºÉ� (1.24)

รายไดค่้าบริการรับล่วงหนา้ (7.48)

เงินกูย้มื (0.40)

®�̧Ê ·�° ºÉ� (0.33)

 ·��¦ ¡́ ¥r�̧É µ¤µ¦ �¦ ³�»Å�o ·��· 4.45

 nª �Å�oÁ ¥̧�̧ÉÅ¤n¤ °̧ Îµ�µ��ª��»¤ 2.17

�ÎµÅ¦ �µ��µ¦ �n° ¦ °�¦ µ�µ�ºÊอ (0.18)

�ÎµÅ¦ �µ��µ¦ �n° ¦ °�¦ µ�µ�ºÊ°��Îµ�ª��0.18 ¨ oµ��µ���¼�¦ �́¦ ¼oÁ�È�¦ µ¥Å�o° ºÉ�Ä��o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ Á�·�รวม 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืน ·Ê� »�ª �́�̧É30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ŜŜ

20 �µ¦ �ºÊ°�»¦ �·�(ต่อ)

20.2 บริษัท เจ เค อ ีซี จํากดั (ต่อ)

ก) รายได้และผลกาํไร 

�¦ ·¬�́�̧É�¼��ºÊ° ¤µ�n° Ä®oÁ�·�¦ µ¥Å�o�Îµ�ª � 11.89 ลา้นบาท และ กาํไรสุทธิจาํนวน 2.19 ลา้นบาทให้แก่กลุ่มบริษทัสําหรับ

¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́Ê�Â�nª �́�̧É 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  �¹�ª �́�̧É 30 มิถุนายน พ.ศ .2559  

�oµ�µ¦ �ºÊ° �·��µ¦ Á�·��¹Ê� ณ ª �́�̧É 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ¦ µ¥Å�o¦ ª ¤ Â¨ ³ �ÎµÅ¦  »��·¦ ª ¤  Îµ®¦ �́®�Á�º° � ·Ê� »�ª �́�̧É

30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จะเป็น 32.38 ลา้นบาท และ 2.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

21 Á®�»�µ¦ �r£µ¥®¨ �́ª �́�̧ÉÄ�¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�

บริษัทย่อย 

�µ¤¤�·�̧É�¦ ³ �»¤��³�¦ ¦ ¤�µ¦ �¦ ·¬�́Á¤ ºÉ° ª �́�̧É 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการของบริษทั นิวแมน กรีน จาํกดั (“NMG”) �¹É�Á�È�

บริษทัย่อย ไดอ้นุมติัลดทุนจดทะเบียนของ NMG ลงร้อยละ 75 จากเดิม 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น 375,000 หุ้น หุ้นละ 

100 บาท คิดเป็นจาํนวน 37,500,000 บาท Ã�¥Á�·��µ��µ¦ ¨ ��»��¼o�¦ ·®µ¦ �µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́�º�£µ¥Ä�ª �́�̧É�31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 




