
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะบริษทัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ

และนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน

และบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้

จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  

งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

 

 

ไพบูล  ตนักูล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,100,263 186,775,947 25,395,067 138,691,309

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 6 106,629,021 80,323,729 40,990,303 50,785,025

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 19 60,300,000 - 96,000,000 30,000,000

สินค้าคงเหลือ 8 77,739,228 61,618,638 22,121,265 30,081,910

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,442,185 168,257 110,931 143,723

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 272,210,697 328,886,571 184,617,566 249,701,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน 44,044,092 31,470,181 39,811,984 26,300,000

ลูกหนี�การค้าที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี 7 - 1,432,016 - 1,432,016

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - - 90,359,770 90,359,770

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 36,045,989 - - -

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 10 4,949,374 5,207,875 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 204,847,665 208,378,637 96,784,171 95,551,749

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 825,866 983,459 229,944 258,380

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12 1,782,067 991,331 - 483,837

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 604,947 530,447 425,974 425,974

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 293,100,000 248,993,946 227,611,843 214,811,726

รวมสินทรัพย์ 565,310,697 577,880,517 412,229,409 464,513,693

กรรมการ  ____________________________________     กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี 12,794,497 - - -

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น  13 89,323,435 157,595,964 51,192,378 110,411,009

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ครบกําหนด

ชําระภายในหนึ�งปี 777,605 - 777,605 -

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนด

 ชําระภายในหนึ�งปี 14 6,108,861 6,541,417 6,000,000 6,000,000

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 6,890,789 2,385,550 1,948,222 1,345,785

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 926,958 824,107 - -

รวมหนี�สินหมุนเวียน 116,822,145 167,347,038 59,918,205 117,756,794

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,315,083 - 3,315,083 -

เงินกู้ยืมระยะยาว 14 29,600,000 34,100,000 5,000,000 9,500,000

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 887,012 825,627 429,144 394,679

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12 1,192,333 423,222 323,903 -

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 3,260,372 821,566 324,810 324,811

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 38,254,800 36,170,415 9,392,940 10,219,490

รวมหนี�สิน 155,076,945 203,517,453 69,311,145 127,976,284

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 15

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น 

   มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญจํานวน 400,000,000 หุ้น 

   ชําระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.5 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 15 106,643,230 106,643,230 106,643,230 106,643,230

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกัน 20,636,290 20,636,290 - -

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

ยังไม่ได้จัดสรร 80,054,232 44,183,544 33,375,034 26,994,179

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 410,233,752 374,363,064 342,918,264 336,537,409

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 410,233,752 374,363,064 342,918,264 336,537,409

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 565,310,697 577,880,517 412,229,409 464,513,693

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้จากการขาย 243,187,036 319,925,606 240,825,568 315,838,550

รายได้จากการบริการ 99,255,662 18,135,454 - -

รวมรายได้ 342,442,698 338,061,060 240,825,568 315,838,550

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย (230,128,646) (300,958,670) (228,609,047) (298,353,008)

ต้นทุนบริการ (62,747,202) (11,400,101) - -

รวมต้นทุนขาย (292,875,848) (312,358,771) (228,609,047) (298,353,008)

กําไรขั�นต้น 49,566,850 25,702,289 12,216,521 17,485,542

รายได้อื�น 3,174,311 2,640,735 5,852,079 4,645,121

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 52,741,161 28,343,024 18,068,600 22,130,663

ค่าใช้จ่ายในการขาย (5,914,925) (7,299,960) (7,117,948) (8,263,739)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (17,998,494) (13,510,707) (10,261,888) (8,006,340)

ต้นทุนทางการเงิน (356,172) (460,334) (130,503) (212,021)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,486,889 - - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 29,958,459 7,072,023 558,261 5,648,563

ภาษีเงินได้ 17 (5,843,539) (1,748,288) 28,036 (1,252,855)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 24,114,920 5,323,735 586,297 4,395,708

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,114,920 5,323,735 586,297 4,395,708

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 24,114,920 5,323,735 586,297 4,395,708

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 24,114,920 5,323,735 586,297 4,395,708

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 24,114,920 5,323,735 586,297 4,395,708

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 24,114,920 5,323,735 586,297 4,395,708

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 16 0.060 0.017 0.001 0.014

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้จากการขาย 769,414,847 833,427,979 760,205,464 817,602,265

รายได้จากการบริการ 197,412,897 58,561,251 - -

รวมรายได้ 966,827,744 891,989,230 760,205,464 817,602,265

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย (705,544,406) (778,732,504) (700,087,035) (769,258,029)

ต้นทุนบริการ (137,065,161) (35,827,949) - -

รวมต้นทุนขาย (842,609,567) (814,560,453) (700,087,035) (769,258,029)

กําไรขั�นต้น 124,218,177 77,428,777 60,118,429 48,344,236

รายได้อื�น 8,315,744 6,450,031 26,381,770 30,530,695

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 132,533,921 83,878,808 86,500,199 78,874,931

ค่าใช้จ่ายในการขาย (19,042,363) (19,352,287) (21,561,394) (23,822,655)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (49,595,663) (38,303,009) (28,674,925) (21,922,497)

ต้นทุนทางการเงิน (952,128) (1,222,696) (344,383) (443,277)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10,035,989 - - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 72,979,756 25,000,816 35,919,497 32,686,502

ภาษีเงินได้ 17 (13,109,068) (5,357,388) (5,538,642) (3,074,870)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 59,870,688 19,643,428 30,380,855 29,611,632

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 59,870,688 19,643,428 30,380,855 29,611,632

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 59,870,688 19,643,428 30,380,855 29,611,632

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 59,870,688 19,643,428 30,380,855 29,611,632

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 59,870,688 19,643,428 30,380,855 29,611,632

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 59,870,688 19,643,428 30,380,855 29,611,632

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 16 0.150 0.062 0.076 0.093

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ส่วนเกินทุนจาก

การรวมธุรกิจ จัดสรรแล้ว ส่วนได้เสีย

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน ภายใต้การ - ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย จัดสรร ควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

เงินปันผล 18 - - - - (24,000,000) - (24,000,000)

ทุนสํารองตามกฎหมาย - - - - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 59,870,688 - 59,870,688

ยอดคงเหลือ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 20,636,290 2,900,000 80,054,232 - 410,233,752

ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 150,000,000 5,360,000 20,636,290 - 45,855,450 - 221,851,740

เพิ�มทุน 15 50,000,000 101,283,230 - - - - 151,283,230

เงินปันผล 18 - - - - (25,950,000) - (25,950,000)

ทุนสํารองตามกฎหมาย - - - 1,300,000 (1,300,000) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 19,643,428 - 19,643,428

ยอดคงเหลือ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2557 200,000,000 106,643,230 20,636,290 1,300,000 38,248,878 - 366,828,398

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

จัดสรรแล้ว

ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน - ทุนสํารอง รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 2,900,000 26,994,179 336,537,409

เงินปันผล 18 - - - (24,000,000) (24,000,000)

ทุนสํารองตามกฎหมาย - - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 30,380,855 30,380,855

ยอดคงเหลือ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558 200,000,000 106,643,230 2,900,000 33,375,034 342,918,264

ยอดคงเหลือ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 150,000,000 5,360,000 - 24,185,003 179,545,003

เพิ�มทุน 15 50,000,000 101,283,230 - - 151,283,230

เงินปันผล 18 - - - (25,950,000) (25,950,000)

ทุนสํารองตามกฎหมาย - - 1,300,000 (1,300,000) -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 29,611,632 29,611,632

ยอดคงเหลือ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2557 200,000,000 106,643,230 1,300,000 26,546,635 334,489,865

 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

กําไรสะสม
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 72,979,756 25,000,816 35,919,497

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 12,207,957 11,155,380 4,777,354

(กลับรายการ) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (255,221) (1,703,498) (377,717)

(กลับรายการ) ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

สินค้าล้าสมัยและเคลื�อนไหวช้า 8 4,262,156 (78,197) -

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,053) (77,312) 2,283

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 (10,035,989) - -

ดอกเบี�ยรับ (2,996,404) (478,739) (3,336,005)

ต้นทุนทางการเงิน 952,128 1,222,696 344,383

77,086,330 35,041,146 37,329,795

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (22,650,442) 977,356 13,909,167

- สินค้าคงเหลือ (20,382,746) (5,498,442) 7,960,645

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (1,273,928) (272,460) 32,792

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (74,500) 278,510 -

- เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น (68,188,950) 20,759,485 (59,220,781)

- หนี�สินหมุนเวียนอื�น 102,851 (521,788) -

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 61,385 56,801 34,465

- หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 2,438,806 1,650 -

เงินสดจากการดําเนินงาน (32,881,194) 50,822,258 46,083

- ดอกเบี�ยจ่าย (952,128) (1,222,696) (344,383)

- ภาษีเงินได้จ่าย (8,916,225) (6,681,154) (4,128,466)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (42,749,547) 42,918,408 (4,426,766)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงิ
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน (12,573,911) (18,150,382) (13,511,984)

เงินจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,622,822) (5,414,482) (187,542)

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 147,510 100,000 -

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (146,531) (159,441) (103,931)

ดอกเบี�ยรับ 1,314,988 355,450 1,031,293

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 19 (60,300,000) - (76,010,000)

เงินสดจากการรับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั�น

แก่กิจการที�เกี�ยวข้อง 19 - - 10,010,000

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม 9 (26,010,000) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (100,190,766) (23,268,855) (78,772,164)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 (4,932,556) (4,903,827) (4,500,000)             

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (1,597,312) (3,947,271) (1,597,312)

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 15 - 151,283,230 -

จ่ายเงินปันผล 18 (24,000,000) (25,950,000) (24,000,000)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (30,529,868) 116,482,132 (30,097,312)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ�มขึ�น(ลดลง) - สุทธิ (173,470,181) 136,131,685 (113,296,242)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 186,775,947 29,168,870 138,691,309

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 13,305,766 165,300,555 25,395,067

รายการที�ไม่กระทบเงินสด

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยสินเชื�อ 

(รวมอยู่ในเจ้าหนี�การค้า และเจ้าหนี�อื�น) 95,450 215,300 2,150

ซื�อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,690,000 - 5,690,000

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงิ
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2557

บาท

32,686,502

3,361,438

(1,689,614)

-

-

-

(860,389)

443,277

33,941,214

(3,131,372)

(10,050,732)

(322,203)

28,510

8,937,779

-

32,004

1,650

29,436,850

(443,277)

(2,557,937)

26,435,636

งินเฉพาะบริษัท
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15

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2557

บาท

(18,050,000)

(4,612,716)

-

(68,500)

132,992

(5,000,000)

10,000,000

-

(17,598,224)

(4,500,000)              

(2,018,330)

151,283,230

(25,950,000)

118,814,900

127,652,312

5,901,980

133,554,292

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2557

บาท

-

-

งินเฉพาะบริษัท

งินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558  

11 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว้

ดงัน้ี 

 

เลขท่ี 140/1 ซอยนาวเีจริญทรัพย ์ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษัทดาํเนินธุรกิจหลักในธุรกิจการค้าแก๊ส ธุรกิจบริการขนส่งแก๊ส ธุรกิจบริการติดตั้ งแก๊สและตรวจสอบความปลอดภัย 

ระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลท่ีนําเสนอน้ีได้มีการสอบทานแต่ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลน้ีได้จัดทาํข้ึนตามหลักการบัญชี 

ท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้

พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ

จัดทาํและนําเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทําให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็นแบบย่อ 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพ่ิมหมายเหตุประกอบข้อมูล 

ทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูล 

ทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ) 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยทัว่ไปเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 3 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด

เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  

    

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 

เหมืองผิวดิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญได้แก่การเพ่ิมเติมข้อกําหนดให้กิจการ 

จดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยู่ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์่ารายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่

เข้าไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดให้รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สํารองไวใ้ช้งาน และ

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมบาํรุง รับรู้เป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเขา้คาํนิยามของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ หากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าวให้จัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที 

ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ 

ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ

กบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้กาํหนดสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ซ่ึงตอ้งใช้

วธีิส่วนไดเ้สีย 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ คือ กําหนดการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 

ส่วนงานดาํเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมสําหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน 

หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาคญัจากจาํนวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุดสาํหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของคาํวา่ “ควบคุม” ซ่ึงถูกนาํมาใชแ้ทนหลกัการ

ของการควบ คุมและการจัดทํางบ การเงิน รวมภายใต้มาตรฐาน การบัญ ชี ฉบับ ท่ี  27 งบ การเงิน รวมแล ะ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานน้ีได้กําหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจัดทํางบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของ 

การควบคุม อธิบายหลักการของการนําหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงข้อกาํหนดในการจัดทาํ 

งบการเงินรวม หลกัการสําคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมีอาํนาจควบคุม จะต้องมีการ

จดัทาํงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอาํนาจการควบคุมท่ีเหนือกวา่ผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บ

ผลตอบแท น ท่ีผัน แปรจากการท่ี มี ส่วน เก่ียวข้องใน ผู ้ถูกลงทุ น  และมีความสามารถใน การใช้อ ําน าจใน 

ผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บ มาตรฐานดงักล่าวอาจส่งผลกระทบกบังบการเงินของ

กลุ่มบริษทัในกรณีท่ีมีการลงทุนใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 ไดก้าํหนดคาํนิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาท่ีผูร่้วมทุนตั้งแต่ 

สองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 

โดยผูค้วบคุมร่วมอยา่งเป็นเอกฉันทจึ์งจะถือว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของคาํนิยามวา่การควบคุมร่วม การร่วมการงาน

สามารถอยูใ่นรูปแบบของการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงออกมาซ่ึงสัมพนัธ์

กับข้อตกลงท่ีจดัทาํข้ึน หากในข้อกาํหนดผูร่้วมทุนไดรั้บเพียงสินทรัพยสุ์ทธิ การร่วมงานดงักล่าวถือเป็นการร่วมค้า  

ส่วนการดาํเนินงานร่วมกันจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระในหน้ีสิน การดาํเนินงานร่วมกันจะบนัทึกบญัชีสิทธิ 

ในสินทรัพยแ์ละภาระในหน้ีสิน การร่วมคา้จะบนัทึกส่วนไดเ้สียโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย มาตรฐานดงักล่าวอาจส่งผล

กระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัในกรณีท่ีมีการลงทุนใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความเส่ียง

และผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนไดเ้สียท่ีกิจการมีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมการงาน และ

กิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม มาตรฐานดงักล่าวอาจส่งผลกระทบกบังบการเงิน

ของกลุ่มบริษทัในกรณีท่ีมีการลงทุนใหม่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของคาํนิยามของ 

มูลค่ายุติธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับใชใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท ยกเวน้เร่ือง 

การเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้ใชก้บัผลประโยชน์หลงัออก

จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ขอ้กาํหนดเงินทุน 

ขั้นตํ่าภายใตก้ารตีความน้ีหมายถึงขอ้กาํหนดใดๆท่ีกาํหนดให้กิจการตอ้งสมทบเงินทุนสําหรับผลประโยชน์หลงัออก

จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน การตีความน้ีอธิบาย

ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินโครงการจากขอ้กาํหนดหรือขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกับเงินทุนขั้นตํ่า 

มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้วิธีปฏิบัติทางการบัญชี

สําหรับตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของ

กลุ่มบริษทั  

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน   

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี 

ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า 

   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 

   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  

   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ได้กําหนดให้ชัดเจนข้ึนในเร่ือง  

ก) ภาระผูกพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายชาํระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้คาํนิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสิน 

ทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามคาํนิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่า 

ส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมในกาํไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ได ้

ถือปฏิบติักบัการบญัชีสาํหรับการจดัตั้งการร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) 

ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเวน้เป็นการชัว่คราว 

ให้ผูรั้บประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ รวมทั้ ง

ขอ้กาํหนดตามแม่บทการบัญชีในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีมีข้อกาํหนด ดังน้ี (ก) ห้ามตั้งประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าสินไหมทดแทนท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน (ข) ให้ทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินจากการประกนัภยัท่ีรับรู้แลว้ และทดสอบการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อ และ (ค) ให้ผูรั้บประกนัภยับนัทึกหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัไวใ้นงบแสดงฐานะ

การเงินของกิจการจนกว่าภาระหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยนั้ นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือส้ินผลบังคับ และให้แสดง

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัโดยไม่มีการหกักลบกบัสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่น

ระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน ได้กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกัน และกาํหนดให้นาํเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงาน 

กบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้าํหนดให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนเปิดเผยขอ้มูล

ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้กาํหนดให้มีความชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ 

การปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการ

ท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงิน

ท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทั

ย่อยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่า 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดก้าํหนดให้ชัดเจนข้ึนว่ากิจการควร

พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาว่าการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นเขา้

เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 

 

ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญัต่อ

กลุ่มกิจการ 
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3 นโยบายการบัญชีใหม่  

 

3.1 บัญชีกลุ่มบริษัท 

 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมมาถือปฏิบติัดงัน้ี 

 

บริษัทร่วม 

 

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการท่ีกลุ่มบริษัท 

ถือหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรก

ดว้ยราคาทุนและใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และ 

ส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการ

เปล่ียนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างตน้ จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของ 

กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้

ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น   

รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนั

เกิดการดอ้ยค่า 

 

บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กาํไรและขาดทุน 

เงินลงทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชว้ธีิราคาทุน 

 

รายช่ือของบริษทัร่วมและผลกระทบทางการเงินจากการไดม้าเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9  

 

4 การประมาณการ 

 

ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อการ 

นาํนโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและ

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก

การจดักลุ่มโดยทัว่ไปของผลิตภณัฑแ์ละบริการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี  

 

จาํหน่ายแก๊สปิโตรเลียม ไดแ้ก่ ธุรกิจจาํหน่ายแก๊สเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง  

บริการขนส่ง  ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการขนส่งแก๊สทางบก 

ขายและบริการติดตั้ง ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 

บริการตรวจสอบความปลอดภยั ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัระบบแก๊สในรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 จําหน่ายแก๊ส  ขายและบริการตดิตั้ง บริการตรวจสอบ  

 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการตดิตั้ง ความปลอดภัย รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 240,825,568 11,393,510 3,107,980 82,408,847 13,923,966 351,659,871 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (10,573) (7,444,130) (735,938) (546,182) (480,350) (9,217,173) 

รวมรายได ้ 240,814,995 3,949,380 2,372,042 81,862,665 13,443,616 342,442,698 

       

ผลการดาํเนินงาน - กาํไรขั้นตน้ 12,259,898 915,289  299,589  30,460,372  5,631,702  49,566,850 
กาํไรจากการดาํเนินงาน      28,827,742              

ตน้ทุนทางการเงิน      (356,172) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      1,486,889 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      29,958,459  

ภาษีเงินได ้      (5,843,539) 

กาํไรสุทธิ      24,114,920 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

 จําหน่ายแก๊ส  ขายและบริการตดิตั้ง บริการตรวจสอบ  

 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการตดิตั้ง ความปลอดภัย รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 315,838,550 14,701,497 4,689,653 4,440,078 9,374,422 349,044,200 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (9,921,460) (602,597) (376,844) (82,239) (10,983,140) 

รวมรายได ้ 315,838,550 4,780,037 4,087,056 4,063,234 9,292,183 338,061,060 
       

ผลการดาํเนินงาน - กาํไรขั้นตน้ 15,027,264 (28,539) 1,119,399 4,476,245 5,107,920 25,702,289 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      7,532,357 

ตน้ทุนทางการเงิน      (460,334) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      7,072,023 

ภาษีเงินได ้      (1,748,288) 

กาํไรสุทธิ      5,323,735 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 จําหน่ายแก๊ส  ขายและบริการตดิตั้ง บริการตรวจสอบ  

 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการตดิตั้ง ความปลอดภัย รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 760,205,464 37,670,619 11,053,986 147,352,663 37,047,167 993,329,899 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (10,573) (22,206,400) (1,834,029) (1,578,182) (872,971) (26,502,155) 

รวมรายได ้ 760,194,891 15,464,219 9,219,957 145,774,481 36,174,196 966,827,744 
       

ผลการดาํเนินงาน - กาํไรขั้นตน้ 60,309,032 2,809,440   2,298,845   44,114,938   14,685,922  124,218,177 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      63,895,895 

ตน้ทุนทางการเงิน      (952,128) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน       

   ในบริษทัร่วม      10,035,989 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      72,979,756 

ภาษีเงินได ้      (13,109,068) 

กาํไรสุทธิ      59,870,688 

       

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 100,629,489 33,265,262 6,276,198 59,142,963 5,533,753 204,847,665 
       

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 276,867,138 42,675,903 61,236,007 152,946,042 31,585,607 565,310,697 

       

หน้ีสินทั้งส้ินในงบการเงินรวม      155,076,945 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

 จําหน่ายแก๊ส  ขายและบริการตดิตั้ง บริการตรวจสอบ  

 ปิโตรเลยีม บริการขนส่ง  ขาย บริการตดิตั้ง ความปลอดภัย รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 817,602,265 46,613,686 17,952,042 18,516,515 28,748,561 929,433,069 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ - (30,950,802) (2,126,328) (3,988,370) (378,339) (37,443,839) 

รวมรายได ้ 817,602,265 15,662,884 15,825,714 14,528,145 28,370,222 891,989,230 
       

ผลการดาํเนินงาน - กาํไรขั้นตน้ 49,466,244 2,880,459 4,050,905 6,530,242 14,500,927 77,428,777 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      26,223,512 

ตน้ทุนทางการเงิน      (1,222,696) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      25,000,816 

ภาษีเงินได ้      (5,357,388) 

กาํไรสุทธิ      19,643,428 
       
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557       
       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 100,744,861 37,485,788 8,227,574 60,409,843 3,999,515 210,867,581 
       

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบการเงินรวม 329,703,902 45,325,951 47,549,050 80,623,661 28,710,834 531,913,398 
       

หน้ีสินทั้งส้ินในงบการเงินรวม      165,085,000 

 

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 63,290,499 64,301,429 36,653,748 49,323,231 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,267,461) (1,194,452) (948,591) (998,078) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 62,023,038 63,106,977 35,705,157 48,325,153 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) - - 920,200 947,170 

ลูกหน้ีอ่ืน 148,866 170,915 148,866 166,340 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,940,019 2,486,896 1,042,190 477,184 

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้  9,836,125 5,074,242 - - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,681,416 - 3,173,890 869,178 

รายไดค้า้งรับ     

   - ค่าบริการตรวจสอบความปลอดภยั 4,531,497 5,618,201 - - 

   - ค่าบริการจา้งเหมาก่อสร้างคลงั 18,818,501 - - - 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร      

   - ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย 6,649,559 3,866,498 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 106,629,021 80,323,729 40,990,303 50,785,025 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
 

    

ลูกหนี้การค้า     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 44,297,692 38,483,909 23,180,932 31,465,746 

เกินกาํหนดชาํระ     

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 11,862,486 19,074,033 8,983,757 14,150,394 

- เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 983,053 624,775 683,729 166,440 

- เกินกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 778,873 1,513,990 581,864 610,755 

- เกินกวา่ 12 เดือน 5,368,395 4,604,722 3,223,466 2,929,896 

รวม 63,290,499 64,301,429 36,653,748 49,323,231 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,267,461) (1,194,452) (948,591) (998,078) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 62,023,038 63,106,977 35,705,157 48,325,153 

 

ผูบ้ริหารเช่ือว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้บันทึกไวเ้พียงพอแล้วโดยคาํนึงจากลักษณะของลูกหน้ีการค้าและจากประสบการณ์ 

การเรียกเก็บหน้ีของกลุ่มบริษทั ลูกหน้ีเกินกาํหนดชาํระบางส่วนไดมี้รับเช็คธนาคารลงวนัท่ีล่วงหน้ามาเป็นหลกัประกนัเรียบร้อยแลว้ 

และการเรียกเก็บเงินตามเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ดงักล่าวยงัเป็นไปตามปกติ 

 

7 ลูกหนี้การค้าท่ีถึงกาํหนดชําระเกนิกว่าหน่ึงปี  

 

บริษทัไดมี้การจดัประเภทลูกหน้ีการคา้จาํนวน 4 ราย ซ่ึงบริษทัไดมี้การดาํเนินคดีฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2555 ผลของคดีไดส้ิ้นสุดและ

ศาลมีคาํส่ังกาํหนดให้ลูกหน้ีจ่ายชาํระเงินตน้ทั้งหมดให้แก่บริษทั โดยลูกหน้ีไดจ่้ายชาํระเงินให้แก่บริษทัเป็นเช็คธนาคารลงวนัท่ี

ล่วงหน้าและมีกาํหนดชาํระทุกๆ ส้ินเดือนนับจากวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นงวดแรกจนกระทัง่ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เป็นงวดสุดทา้ย ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัจึงจดัประเภทลูกหน้ีการคา้ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปีจาํนวน 

1.43 ลา้นบาท เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ลูกหน้ีเช็ครับลงวนัท่ีล่วงหน้าจาํนวน 2.42 ลา้นบาท ถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

โดยการรับชาํระเงินยงัคงเป็นไปตามวนัท่ีท่ีลงในเช็ครับล่วงหนา้ตามท่ีไดต้กลงกนัไวจ้นถึงวนัท่ีในปัจจุบนั 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินค้าคงเหลือ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคา้สาํเร็จรูป - แก๊สปิโตรเลียม 22,052,851 30,081,910 22,121,265 30,081,910 

 - ถงัแก๊สติดตั้งและชุดอุปกรณ์ 20,012,588 22,091,208 - - 

งานระหวา่งทาํ - การติดตั้งระบบแก๊ส 36,670,291 5,877,366 - - 

วตัถุดิบ 3,420,001 3,840,144 - - 

วสัดุส้ินเปลือง 1,595,713 1,478,070 - - 

รวม 83,751,444 63,368,698 22,121,265 30,081,910 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (779,806) (858,396) - - 

หกั  ค่าเผือ่สินคา้เคล่ือนไหวชา้ (5,232,410) (891,664) - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 77,739,228 61,618,638 22,121,265 30,081,910 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อต่าง ๆ สําหรับสินคา้สําเร็จรูปโดย24เฉพาะรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งแก๊ส 

24เป็นจาํนวน 6.01 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 1.75 ลา้นบาท) 

 

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 

   ข้อมูลทางการเงิน   

   เฉพาะบริษัท 

   บาท 
    

ราคาตามบญัชีตน้งวด   90,359,770 

การลงทุนเพ่ิมข้ึน   - 

การจาํหน่าย   - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด   90,359,770 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - - - - 

การลงทุนเพ่ิมข้ึน 26,010,000 - - - 

การจาํหน่าย - - - - 

ส่วนแบ่งผลกาํไร  10,035,989 - - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 36,045,989 - - - 

 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั มีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกัด (“CAZ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้าง จาํนวน 260,100 หุ้น 

โดยมีราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 47.72 ของทุนจดทะเบียน โดยไดมี้การจ่ายซ้ือเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลจากการรวมธุรกิจทาํให้กลุ่มบริษทัคาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจดา้น

การรับเหมาก่อสร้างมากข้ึน 

 

กลุ่มบริษทัไดว้า่จา้งให้บริษทัประเมินมูลค่าท่ีสินทรัพยอิ์สระภายนอกเพ่ือทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ CAZ ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวไดถู้กจดัทาํและแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ดงันั้นกลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนต่างของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไป

กับมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาเป็นกาํไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงรวมอยู่ในส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 

บริษทัร่วมไวใ้นไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558  

 

ส่วนต่างดงักล่าวเกิดจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ามากกว่าส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไป เน่ืองจาก CAZ มีความตอ้งการเงิน

สนบัสนุนทางธุรกิจระยะส้ันในขณะนั้น 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ตารางต่อไปน้ีเป็นสรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให ้CAZ และจาํนวนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมาซ่ึงรับรู้ ณ วนัรวมธุรกิจ  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ล้านบาท 
  

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย ณ วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

เงินสด 26.01 

ส่ิงตอบแทนท้ังหมด 26.01 
   

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซ้ือสําหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.29 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 165.14 

อุปกรณ์ 23.35 

เงินประกนัและมดัจาํ 30.83 

สินทรัพยอ่ื์น 24.80 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100.28) 

เงินมดัจาํ (35.11) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ (41.05) 

เงินประกนัผลงาน (13.78) 

หน้ีสินอ่ืน (18.29) 

สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้สุทธิ 67.90 
  

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 47.72 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดสุ้ทธิตามสัดส่วนการถือหุน้โดยกลุ่มบริษทั 32.41 

(กาํไร)จากการลงทุนในบริษัทร่วมตามท่ีแสดงรวมไว้ในส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน 

   ในบริษัทร่วมของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (6.40) 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

   สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

บริษัทย่อย     

บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั (“TT”) ธุรกิจบริการติดตั้งระบบแก๊สรถยนตแ์ละอุตสาหกรรม ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 

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

บริษทั ราชพฤกษว์ศิวกรรม จาํกดั (“RE”) ธุรกิจบริการตรวจสอบความปลอดภยัของระบบแก๊ส    

    รถยนตแ์ละอุตสาหกรรม ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     

บริษัทร่วม     

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

 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย 

 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

 

รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 อาคารสํานักงานให้เช่า 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,207,875 

ค่าเส่ือมราคา (258,501) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 4,949,374 
  

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558* 43,000,000 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 4.95 ลา้นบาท ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกันเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

(หมายเหตุ 14) 

 

* กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งให้บริษัทประเมินมูลค่าท่ีสินทรัพยอิ์สระภายนอกเพ่ือทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ์

เพ่ือการลงทุนสําหรับอาคารท่ีให้เช่าแก่บุคคลภายนอกท่ีตั้งอยู่ท่ีสํานักงานใหญ่ มูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑร์ายได ้ 

ตามรายงานลงวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัเช่ือว่าไม่มีปัจจยัท่ีสําคญัท่ีอาจจะ

กระทบต่อมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว 

 

11 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 208,378,637 95,551,749 

ซ้ือสินทรัพย ์ 8,229,243 5,879,692 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (114,883) (2,283) 

ค่าเส่ือมราคา (11,645,332) (4,644,987) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 204,847,665 96,784,171 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 อาคารและอุปกรณ์คลงัเก็บแก๊สซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 31.92 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 

33.17 ล้านบาท) ยงัคงไม่สามารถเปิดดาํเนินการได้ เน่ืองจากยงัไม่ได้รับใบอนุญาตใช้อาคารคลังก๊าซจากหน่วยงานราชการ 

ส่วนทอ้งถ่ินแห่งหน่ึง และเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ริหารของบริษทัไดด้าํเนินคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอนัเน่ืองจาก

หน่วยงานดงักล่าวออกใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งล่าชา้แลว้ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีความคืบหนา้ในคดีฟ้องร้องดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่า 

ตามบัญชีสุทธิ 47.83 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 48.84 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ 

ออฟเครดิตหรือทรัสตรี์ซีท วงเงินหนังสือคํ้าประกนั วงเงินสินเช่ือประเภทสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงใหก้บักลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 14) 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยไดน้ํารถบรรทุกและยานพาหนะสําหรับขนส่งแก๊ส 

ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 10.26 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 11.73 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

 

12 สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,782,067 991,331 - 483,837 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,192,333) (423,222) (323,903) - 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 589,734 568,109 (323,903) 483,837 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส่วนใหญ่เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ และสํารอง

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส่วนใหญ่เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวของรายการสัญญาเช่าทางการเงิน 

และรายการกาํไรและขาดทุนอนัเกิดจากการซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งกลุ่มบริษทั  



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้  77,038,376 65,376,532 42,998,200 58,853,788 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 19)  - - 2,380,850 2,684,430 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19) - - 52,132 43,603 

เจา้หน้ีอ่ืน 2,560,259 3,147,009 1,882,904 1,383,215 

รายไดรั้บล่วงหนา้ - สัญญาก่อสร้าง 647,535 37,830,978 - - 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร      

   - ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได ้หัก ณ ท่ีจ่าย 1,375,399 3,197,205 772,603 2,239,651 

เงินนาํส่งกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งจ่าย1 - 43,303,119 - 43,303,119 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,701,866 4,741,121 3,105,689 1,903,203 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 89,323,435 157,595,964 51,192,378 110,411,009 

 
1  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานไดก้าํหนดให้ผูค้า้แก๊สตามมาตรา 7 ตอ้งนาํเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

ตามอตัราท่ีกาํหนด ซ่ึงอตัราการนาํส่งเงินดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปตามช่องทางการจาํหน่ายโดยกลุ่มบริษทัไดข้ายแก๊สให้แก่ลูกคา้

สถานีบริการแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม และโรงบรรจุแก๊สสําหรับการอุปโภคในครัวเรือน เงินนาํส่งเขา้กองทุนดงักล่าวจะเรียกเก็บ

จากลูกค้าโดยรวมอยู่ในราคาขายและมีกําหนดส่งให้กับกองทุนนํ้ ามันเช้ือเพลิงภายใน 60 วัน นับถัดจากวันส้ินเดือน 

ท่ีจาํหน่าย โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานไดป้รับโครงสร้างราคาหนา้โรงคลงั และยกเลิกเงินส่งเขา้กองทุนฯ สาํหรับ

การจาํหน่ายท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558  

32 

 

14 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 40,641,417 15,500,000 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (4,932,556) (4,500,000) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 35,708,861 11,000,000 

 

บริษัท 

 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยมี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้งวดละ 500,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกู้ยมืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และคํ้าประกัน 

โดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10 และหมายเหตุ 11)  

 

บริษัทย่อย 

 

วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกัด ไดท้าํสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง  

เป็นจาํนวน 24.60 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระคืนภายใน 60 เดือน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และคํ้าประกนัโดย

ยานพาหนะสาํหรับขนส่งแก๊ส (หมายเหตุ 11) 

 

วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้มืเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เป็น

จาํนวน 2.50 ล้านบาท โดยกําหนดชําระคืนงวดละ 50,000 บาท รวมทั้ งหมด 60 งวด เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ  

MLR ต่อปี และคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั (หมายเหตุ 11) 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวมีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  6,108,861 6,541,417 6,000,000 6,000,000 

ครบกาํหนดเกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 29,600,000 34,100,000 5,000,000 9,500,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 35,708,861 40,641,417 11,000,000 15,500,000 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี    

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 35,600,000 40,100,000 11,000,000 15,500,000 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 108,861 541,417 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 35,708,861 40,641,417 11,000,000 15,500,000 

 

15 ทุนเรือนหุ้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือน ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชําระแล้ว ส่วนเกินทุน  

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท บาท 
       

ราคาตามบญัชีตน้งวด       

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

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญั       

การเพิ่มทุนจดทะเบียน - - - - - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด       

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230 

       

ราคาตามบญัชีตน้งวด       

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

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญั 285,000,000 - 285,000,000 - - - 

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

ราคาตามบญัชีปลายงวด       

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 106,643,230 306,643,230 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

 

วนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 100,000,000 หุ้น โดยการ

ขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 1.60 บาท (ทุน 0.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1.10 บาท) เป็นจาํนวนเงินรวม 160 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และหุน้ของบริษทัเร่ิมการซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจาํนวน 8.72 ลา้นบาท 

แสดงหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุน้ 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

จากจาํนวน 150 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท และอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัจากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 

0.50 บาท เพ่ือรับรองการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัดงักล่าว

ส่งผลใหบ้ริษทัมีหุน้สามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้เพ่ิมข้ึนเป็น 400 ลา้นหุน้ 

 

16 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน     

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     

   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 24,114,920 5,323,735 586,297 4,395,708 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     

   ท่ีชาํระแลว้และคงเหลือในระหวา่งงวด (หุน้) 400,000,000 317,582,418 400,000,000 317,582,418 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.060 0.017 0.001 0.014 

     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน     

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     

   ของบริษทัใหญ่ (บาท) 59,870,688 19,643,428 30,380,855 29,611,632 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     

   ท่ีชาํระแลว้และคงเหลือในระหวา่งงวด (หุน้) 400,000,000 317,582,418 400,000,000 317,582,418 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.150 0.062 0.076 0.093 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

 

วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 

(หมายเหตุ 15) เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นสําหรับ

งวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นในปีปัจจุบัน เสมือนว่า 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้นั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 

 

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งงวด 

 

17 ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชว้ธีิประมาณการจากฝ่ายบริหาร โดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปี

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 18 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชส้ําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 

คืออตัราร้อยละ 20 ต่อปี)  

 

18 เงินปันผล 

 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 30 ลา้นบาท แบ่งเป็น เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานสําหรับงวดวนัท่ี  

1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

และเงินปันผลส่วนท่ีเหลือจ่ายจากผลการดาํเนินงานสําหรับงวดวนัท่ี 1 เมษายน ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 24 ลา้นบาท 

เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นบริษัทได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับงวดวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.73 บาท สําหรับจาํนวนหุ้น 15,000,000 หุ้น 

รวมทั้งหมดเป็นเงิน 25.95 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาจาํนวน 4 คน ซ่ึงถือหุ้นในจาํนวนรวม

ร้อยละ 60 ของหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 9 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 

ก) ยอดค้างชําระท่ีเกดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 920,200 947,170 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ     

   บริษทัยอ่ย - - 1,839,041 869,178 

   บรืษทัร่วม 1,681,416 - 1,334,849 - 

 1,681,416 - 3,173,890 869,178 

     

เจ้าหนี้การค้า     

   บริษทัยอ่ย - - 2,380,850 2,684,430 

     

เจ้าหนี้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 52,132 43,603 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้งวด - - 30,000,000 25,000,000 

เงินใหกู้ย้มืเพ่ิม  60,300,000 - 76,010,000 15,000,000 

รับคืนเงินกูย้มื - - (10,010,000) (10,000,000) 

ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายงวด 60,300,000 - 96,000,000 30,000,000 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท่ีแสดงในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัประกอบดว้ย เงินให้กู้ยืมแก่บริษทั  

ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 46 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 30 ลา้นบาท) และบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 

50 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงในขอ้มูลทางการเงินรวมเป็นเงินให้กูย้ืมท่ี

กลุ่มบริษัทให้แก่บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกัด จาํนวน 60.3 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : ไม่มี) เงินให้กู้ยืมดงักล่าวเป็น 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี และมีกาํหนดการชาํระคืนเม่ือ

ทวงถาม 

 

ค) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     

   วันท่ี 30 กนัยายน     
     

รายได้จากการขายแก๊ส     

   บริษทัยอ่ย - - 10,573 - 
     

รายได้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 2,580,000 2,193,000 
     

ดอกเบี้ยรับ (รวมอยู่ในรายได้อ่ืน)     

   บริษทัยอ่ย - - 347,836 226,027 

   บริษทัร่วม 1,291,906 - 1,071,233 - 

 1,291,906 - 1,419,069 226,027 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ค) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด     

   วันท่ี 30 กนัยายน     

รายได้จากการขายแก๊ส     

   บริษทัยอ่ย - - 10,573 - 

     

รายได้อ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 7,364,776 6,317,047 

     

รายได้เงินปันผล (รวมอยู่ในรายได้อ่ืน)     

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

     

ดอกเบี้ยรับ (รวมอยู่ในรายได้อ่ืน)     

   บริษทัยอ่ย - - 969,863 604,110 

   บริษทัร่วม 1,681,416 - 1,334,849 - 

 1,681,416 - 2,304,712 604,110 

 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ง) การซ้ือสินค้าและรับบริการ และดอกเบีย้จ่าย  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     

   วันท่ี 30 กนัยายน     
     

ซ้ือสินค้าและบริการ     

   บริษทัยอ่ย - - 281,243 19,245 
     

ค่าเช่าสํานักงาน     

   บริษทัยอ่ย - - 126,000 105,917 
     

ค่าขนส่ง     

   บริษทัยอ่ย - - 7,439,130 9,908,960 
     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 51,595 33,775 

     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด     

   วันท่ี 30 กนัยายน     
     

ซ้ือสินค้าและบริการ     

   บริษทัยอ่ย - - 364,915 168,609 
     

ค่าเช่าสํานักงาน     

   บริษทัยอ่ย - - 378,000 317,751 
     

ค่าขนส่ง     

   บริษทัยอ่ย - - 22,171,400 30,938,302 
     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     

   บริษทัยอ่ย - - 143,361 107,609 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีสําคัญ  

 

ผูบ้ริหารสําคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัท 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญั มีดงัน้ี  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     

   วันท่ี 30 กนัยายน     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 1,872,154 1,678,311 1,872,154 1,678,311 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 10,461 9,733 10,461 9,733 

 1,882,615 1,688,044 1,882,615 1,688,044 

     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด     

   วันท่ี 30 กนัยายน     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 5,616,462 4,838,165 5,616,462 4,838,165 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 31,383 29,198 31,383 29,198 

 5,647,845 4,867,363 5,647,845 4,867,363 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภาระผูกพนั  

 

ก) หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดมี้การขอให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกนัให้กบับริษทัและบริษทัย่อยสําหรับการซ้ือ

แก๊สปิโตรเลียมและการคํ้ าประกันการขอใช้ไฟฟ้า และบริษัทร่วมสําหรับการซ้ือสินค้า และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  

ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือคํ้าประกนั สาํหรับ     

      - บริษทัและบริษทัยอ่ย 92,379,259 84,842,359 71,934,484 64,934,484 

      - บริษทัร่วม 138,307,735 - - - 

รวม 230,686,994 84,842,359 71,934,484 64,934,484 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภทวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือทรัสตรี์ซีท วงเงินหนงัสือ  

คํ้าประกัน วงเงินสินเช่ือประเภทสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกู้ยืม วงเงินสินเช่ือดงักล่าวคํ้ าประกัน 

โดยสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10 และ 11) เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทั และมีกรรมการร่วมคํ้าประกนั  

 

ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดส้ําหรับ

สัญญาเช่าท่ีดินสําหรับท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีจงัหวดัพิจิตร สัญญาเช่าอาคารและรถยนต ์ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี 

ถึง 22 ปี ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 957,784 1,264,984 948,884 914,084 

ระหวา่ง 2 - 5 ปี 1,909,138 1,624,438 2,304,538 2,585,938 

มากกวา่ 5 ปี 5,522,783 5,818,646 5,522,783 5,818,646 

รวม 8,389,705 8,708,068 8,776,205 9,318,668 



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในรายงานทางการเงิน 

 

21.1 การจัดต้ังบริษัทใหม่และการซ้ือธุรกิจ 

 

วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัให้จดัตั้งและจดทะเบียนบริษทั นิวแมน 

กรีน จาํกัด ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในบริษัท บริษัทใหม่ดังกล่าวจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  

28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เพ่ือซ้ือเงินลงทุนใหม่ในหุ้นสามัญของบริษัท เวลล์ โคราช  

เอน็เนอร์ย ีจาํกดั 

 

วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทัใหม่ดงักล่าวทาํสัญญาซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เวลล ์โคราช เอ็นเนอร์ยี จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจ

เก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเศษซากวสัดุ จาํนวน 12.60 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 

11.11 บาท ซ่ึงราคาซ้ือดงักล่าวไม่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมท่ีจดัทาํโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายทั้งหมดมีจาํนวน 140 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนท่ีชาํระแลว้ กลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระเงิน 

เตม็จาํนวนสาํหรับการซ้ือกิจการเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

 

21.2 การออกหุ้นเพิม่ทุน 

 

วันท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  8/2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

จดทะเบียนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีราคา 1 บาท ทั้ งน้ี 

การออกหุน้น้ีจะมีการนาํเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไปในวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

21.3 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2558 มีมติอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (TAKUNI-W) 

มีอายุ 5 ปี ซ่ึงมี จาํนวนรวมไม่เกิน 400,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตาม ในอตัราส่วน 

2 หุ้นสามญัเดิมหรือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย และกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 2 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิน้ีจะมีการนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปในวนัท่ี 2 ธันวาคม  

พ.ศ. 2558 
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