บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ª
´ 
Ȩ́31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินรวม
µ¤ 
Ȩ́¦ ´Ä®¤n
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษทั
µ¤ 
Ȩ́¦ ´Ä®¤n
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท

17
19

98,094,189

161,121,002

7,475,544
104,076,703

76,016,497

67,661,677

7,475,544
39,120,886

20

6,541,263

6,504,910

466,140

6,000,000

6,000,000

-

29

-

32,223,908

60,422,835

-

-

12,005,100

21

2,484,765
1,289,439
1,159,952

2,744,579
6,518,288
648,376

2,486,276
1,364,855
719,081

1,225,083
818,856
-

1,539,653
2,362,279
-

1,461,671
645,274
-

109,569,608

209,761,063

177,011,434

84,060,436

77,563,609

60,708,475

20

40,643,303

47,184,528

1,591,403

15,500,000

21,500,000

-

21
22
18

1,462,506
654,320
238,503
328,160

3,947,272
665,566
1,010,666
323,160

6,313,531
360,918
2,832,137
323,160

793,247
352,006
323,160

2,018,330
7,645
323,160

3,557,983
99,411
323,160

43,326,792

53,131,192

11,421,149

16,968,413

23,849,135

3,980,554

152,896,400

262,892,255

188,432,583

101,028,849

101,412,744

64,689,029

®Ȩ̂·Â¨ ³  nª  ° o¼°º ®»o
®Ȩ̂·®¤»Áª ¥̧
เงินเบิกเกินบัญชี
Áµo®Ȩ̂µ¦ µoÂ¨ ³ Áµo®Ȩ̂° ºÉ

 nª  ° Á·¥¼o¤º ¦ ³ ¥³ ¥µª Ȩ́¹µÎ®
µÎ ¦ ³ £µ¥Ä®É¹¸
Á·¥¼o¤º ¦ ³ ¥³  Ếµ»¨
´
Â¨ ³ ·µ¦ Ȩ́ÁȨ́¥ª °o 
 nª  ° ®Ȩ̂ ·µ¤ 
´ µÁnµ
µµ¦ Á·Ȩ́¹µÎ®µÎ ¦ ³
£µ¥Ä®É¹¸
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
®Ȩ̂ ·®¤»Áª ¥̧° ºÉ
¦ ª ¤ ®Ȩ̂·®¤»Áª ¥̧
®Ȩ̂·Å¤n®¤»Áª ¥̧
เงินกูย้ มื ระยะยาว
®Ȩ̂ ·µ¤ 
´ µÁnµ
ทางการเงิน - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
®Ȩ̂ ·£µ¬Á̧·Å¦o° 
´ 
´ ¸
®Ȩ̂ ·Å¤n®¤»Áª ¥̧° ºÉ
¦ ª ¤ ®Ȩ̂·Å¤n®¤»Áª ¥̧
¦ ª ¤ ®Ȩ̂·

®¤µ¥Á®»¦ ³ ° µ¦ Á·¦ ª ¤Â¨ ³ µ¦ Á·Á¡ µ³ ¦·¬ 
´ ÁÈ nª ®É¹° µ¦ Á·Ȩ̂
4

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ª
´ 
Ȩ́31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงินรวม
µ¤ 
Ȩ́¦ ´Ä®¤n
31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินรวมเฉพาะบริษทั
µ¤ 
Ȩ́¦ ´Ä®¤n
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท

150,000,000

130,000,000

50,000,000

150,000,000

130,000,000

50,000,000

»Ȩ́°° Â¨ ³ µÎ ¦ ³ Â¨ ªo
หุน้ สามัญจํานวน 15,000,000 หุน้
ชําระเต็มมูลค่าแล้วหุน้ ละ 10 บาท
(พ.ศ. 2555 : หุน้ สามัญจํานวน
13,000,000 หุน้ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ ละ 10 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม

150,000,000

130,000,000

50,000,000

150,000,000

130,000,000

50,000,000

5,360,000

5,360,000

-

5,360,000

5,360,000

-

20,636,290
45,855,450

20,636,290
17,075,530

80,000,000
11,815,693

24,185,003

13,598,292

2,807,503

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
 nª ÅÁo ¥̧Ȩ́Å¤n¤ °̧ µÎµª»¤

221,851,740
-

173,071,820
264,530

141,815,693
69,738,429

179,545,003
-

148,958,292
-

52,807,503
-

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

221,851,740

173,336,350

211,554,122

179,545,003

148,958,292

52,807,503

¦ ª ¤ ®Ȩ̂·Â¨ ³  nª  ° o¼°º ®»o

374,748,140

436,228,605

399,986,705

280,573,852

250,371,036

117,496,532

หมายเหตุ
®Ȩ̂·Â¨ ³  nª  ° o¼°º ®»o
(ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 15,000,000 หุน้



¤¼¨nµȨ́¦µÅª ®o »
o¨ ³ 
10 บาท
(พ.ศ. 2555 : หุน้ สามัญจํานวน
13,000,000 ®»
o
¤¼¨nµȨ́¦µÅª o
หุน้ ละ 10 บาท)

23

®¤µ¥Á®»¦ ³ ° µ¦ Á·¦ ª ¤Â¨ ³ µ¦ Á·Á¡ µ³ ¦·¬ 
´ ÁÈ nª ®É¹° µ¦ Á·Ȩ̂
5

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 Îµ®¦ ´¸ ·Ê »ª
´ Ȩ́
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การ

1,136,108,367
73,103,884

1,023,040,239
69,433,397

1,087,097,004
-

901,011,176
-

รวมรายได้

1,209,212,251

1,092,473,636

1,087,097,004

901,011,176

ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ

(1,055,203,685)
(70,350,625)

(952,274,241) (1,021,659,424)
(50,109,480)
-

(850,498,644)
-

รวมต้ นทุนขาย

(1,125,554,310) (1,002,383,721) (1,021,659,424)

(850,498,644)

µÎÅ¦ Ếo
¦ µ¥Å°oºÉ

83,657,941
11,378,677

90,089,915
5,051,263

65,437,580
13,069,774

50,512,532
3,159,697

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

95,036,618
(5,593,497)
(52,312,781)
(1,290,280)

95,141,178
(6,942,476)
(49,756,541)
(1,500,349)

78,507,354
(37,272,561)
(27,674,005)
(295,116)

53,672,229
(21,336,727)
(17,534,350)
(690,917)

รวมค่ าใช้ จ่าย

(59,196,558)

(58,199,366)

(65,241,682)

(39,561,994)

35,840,060
(7,290,352)

36,941,812
(9,323,467)

13,265,672
(2,678,961)

14,110,235
(3,319,446)

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
µÎÅ¦ Á
ÈÁ ¦ È°ºÉ

28,549,708
-

27,618,345
-

10,586,711
-

10,790,789
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

28,549,708

27,618,345

10,586,711

10,790,789

 nª Ȩ́ÁÈ ° ¦·¬ 
´ Ä®n
 nª Ȩ́ÁÈ ° nª ÅÁo ¥̧Ȩ́Å¤n¤ °̧ µÎµª»¤

28,779,920
(230,212)

5,259,837
22,358,508

10,586,711
-

10,790,789
-

กําไรสุ ทธิสําหรับปี

28,549,708

27,618,345

10,586,711

10,790,789

28,779,920
(230,212)

5,259,837
22,358,508

10,586,711
-

10,790,789
-

28,549,708

27,618,345

10,586,711

10,790,789

2.20

0.99

0.81

2.03

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

25

26
27

การแบ่ งปันกําไร

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
 nª Ȩ́ÁÈ ° ¦·¬ 
´ Ä®n
 nª Ȩ́ÁÈ ° nª ÅÁo ¥̧Ȩ́Å¤n¤ °̧ µÎµª»¤

กําไรต่ อหุ้น
µÎÅ¦ n° ®»
o Ế¡ Ê
º µ
(บาท)

28

®¤µ¥Á®»¦ ³ ° µ¦ Á·¦ ª ¤Â¨ ³ µ¦ Á·Á¡ µ³ ¦·¬ 
´ ÁÈ nª ®É¹° µ¦ Á·Ȩ̂
6

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด
Â µ¦ Á¨ ¥
Ȩ́ Â¨ nª  ° o
¼°º ®»o
 Îµ®¦ ´¸ ·Ê »ª´
Ȩ́31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
¥° Á®¨ °º 

ª ´
Ȩ́1 มกราคม พ.ศ. 2556
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบตั ิ
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
¥° Á®¨ °º 

ª ´
Ȩ́1 มกราคม พ.ศ. 2556 - หลังปรับปรุ ง
µ¦ Á¡ ·É¤»®»
o  µ¤ 
´
ลดลงจากการคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

2.14
23

¥° Á®¨ °º 

ª ´
Ȩ́31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
¥° Á®¨ °º 

ª ´
Ȩ́1 มกราคม พ.ศ. 2555
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบตั ิ
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
¥° Á®¨ °º 

ª ´
Ȩ́1 มกราคม พ.ศ. 2555 - หลังปรับปรุ ง
µ¦ Á¡ ·É¤»®»
o  µ¤ 
´
การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ลดลงจากการคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่ายโดยบริ ษทั ย่อยก่อนการรวมธุ รกิจ
¥° Á®¨ °º 

ª ´
Ȩ́31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2.14
23
12
24

»°Ȩ́° Â¨ ³
ชําระแล้ ว
บาท

งบการเงินรวม
ส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
ภายใต้ การ
ยังไม่ ได้
มูลค่ าหุ้น
ควบคุมเดียวกัน
จัดสรร
บาท
บาท
บาท

130,000,000

5,360,000

20,636,290

16,727,639

264,530

172,988,459

-

-

-

347,891

-

347,891

130,000,000
20,000,000
-

5,360,000
-

20,636,290
-

17,075,530
28,779,920

264,530
(34,318)
(230,212)

173,336,350
20,000,000
(34,318)
28,549,708

150,000,000

5,360,000

20,636,290

45,855,450

-

221,851,740

50,000,000

-

80,000,000

14,089,115

69,738,429

213,827,544

-

-

-

(2,273,422)

-

(2,273,422)

50,000,000
80,000,000
-

5,360,000
-

80,000,000
(59,363,710)
-

11,815,693
5,259,837
-

69,738,429
(25,996,290)
(4,747,317)
22,358,508
(61,088,800)

211,554,122
80,000,000
(80,000,000)
(4,747,317)
27,618,345
(61,088,800)

130,000,000

5,360,000

20,636,290

17,075,530

264,530

173,336,350

ส่ วนได้ เสี ย
Å¤n
Ȩ́ ¤ °̧ µÎµ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถอื หุ้น
บาท

®¤µ¥Á®»¦ ³ ° µ¦ Á·¦ ª ¤Â¨ ³ µ¦ Á·Á¡ µ³ ¦·¬ 
´ ÁÈ nª ®É¹° µ¦ Á·Ȩ̂
7

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ ป จํากัด
Â µ¦ Á¨ ¥
Ȩ́ Â¨ nª  ° o
¼º° ®»o
 Îµ®¦ ´¸ ·Ê »ª´Ȩ́
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
¥° Á®¨ °º 

ª ´Ȩ́
1 มกราคม พ.ศ. 2556
- µ¤ Ȩ́ÅoÂ Åª oÁ¤·
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบตั ิ
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
¥° Á®¨ °º 

ª ´Ȩ́
1 มกราคม พ.ศ. 2556
- หลังปรับปรุ ง
µ¦ Á¡ ·É¤»®»
o  µ¤ 
´
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

¥° Á®¨ °º 

ª ´Ȩ́
1 มกราคม พ.ศ. 2555 - หลังปรับปรุ ง
µ¦ Á¡ ·É¤»®»
o  µ¤ 
´
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
¥° Á®¨ °º 

ª ´Ȩ́
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

กําไรสะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

130,000,000

5,360,000

13,152,105

148,512,105

-

-

446,187

446,187

130,000,000
20,000,000
-

5,360,000
-

13,598,292
10,586,711

148,958,292
20,000,000
10,586,711

150,000,000

5,360,000

24,185,003

179,545,003

50,000,000

-

2,906,914

52,906,914

-

-

(99,411)

(99,411)

50,000,000
80,000,000
-

5,360,000
-

2,807,503
10,790,789

52,807,503
80,000,000
5,360,000
10,790,789

130,000,000

5,360,000

13,598,292

148,958,292

2.14

23

¥° Á®¨ °º 

ª ´Ȩ́
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
¥° Á®¨ °º 

ª ´Ȩ́
1 มกราคม พ.ศ. 2555
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบตั ิ
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

»Ȩ́°° Â¨ ³
ชําระแล้ ว
บาท

2.14
23

®¤µ¥Á®»¦ ³ ° µ¦ Á·¦ ª ¤Â¨ ³ µ¦ Á·Á¡ µ³ ¦·¬ 
´ ÁÈ nª ®É¹° µ¦ Á·Ȩ̂
8

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด
งบกระแสเงินสด
 Îµ®¦ ´¸ ·Ê »ª
´ 
Ȩ́31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกําไรสุ ทธิ
nµÁ ºÉ° ¤¦ µµÂ¨ ³ nµ
´ µÎ®nµ¥
nµÁºÉ°®Ȩ̂ ¥́³ ¼
(กลับรายการ)nµÁºÉ°µ¦ ¨ ¤¼¨nµ ° ·µoÁ®¨ º° 
nµÁºÉ° ·µo¨ µo ¤ ¥́Â¨ ³ Á¨ ºÉ°Å®ª µo
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
nµÁºÉ°µ¦ ¨ ¤¼¨nµ ° Á·¨ »Ä¦·¬ 
´ ¥n° ¥
และกิจการร่ วมค้า
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและ

´ µÎ®nµ¥Ȩ́·
° µµ¦ Â¨ ³ ° »¦r
- สุ ทธิ
° ÁȨ̂¥¦ ´
ต้นทุนทางการเงิน
µ¦ Á¨ Ȩ́¥Â¨ Ä ·¦ ´¡ ¥rÂ¨ ³ ®Ȩ̂ ·µÎ Á·µ
- ¨ ¼®Ȩ̂µ¦ µoÂ¨ ³ ¨ ¼®Ȩ̂° ºÉ
- สิ นค้าคงเหลือ
-  ·¦ ´¡ ¥r®¤»Áª ¥̧° ºÉ
-  ·¦ ´¡ ¥rÅ¤n®¤»Áª ¥̧° ºÉ
- Áµo®Ȩ̂µ¦ µoÂ¨ ³ Áµo®Ȩ̂° ºÉ
- ®Ȩ̂ ·®¤»Áª ¥̧° ºÉ
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- ®Ȩ̂ ·Å¤n®¤»Áª ¥̧° ºÉ
เงินสดจากการดําเนินงาน
- ° ÁȨ̂¥nµ¥
- ภาษีเงินได้จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

35,840,060

36,941,812

13,265,672

14,110,235

14, 15, 16
8, 11

14,611,550
1,570,698

14,746,853
2,032,267

4,324,227
1,520,698

3,816,769
1,940,247

9
12

(593,420)
-

1,836,629
-

25,308

-

-

600,000

-

193,057

439,387
(1,361,413)
1,290,280

710,306
(1,243,827)
1,500,349

(582,411)
295,116

(76,175)
(501,967)
690,917

51,797,142

57,124,389

18,848,610

20,173,083

16,400,231
15,744,864
182,584
(130,000)
(20,332,115)
511,576
(11,246)
5,000

(11,570,874)
17,778,720
(212,650)
(14,375)
14,345,375
(70,705)
304,648
-

(9,918,265)
(1,827,912)
83,029
(20,000)
10,790,766
344,361
-

8,169,117
(3,861,621)
(108,218)
(528,390)
26,104,845
7,645
-

64,168,036
(1,943,270)
(14,098,563)

77,684,528
(1,500,349)
(6,791,347)

18,300,589
(948,106)
(4,648,885)

49,956,461
(690,917)
(2,148,039)

48,126,203

69,392,832

12,703,598

47,117,505

หมายเหตุ

12, 13

®¤µ¥Á®»¦ ³ ° µ¦ Á·¦ ª ¤Â¨ ³ µ¦ Á·Á¡ µ³ ¦·¬ 
´ ÁÈ nª ®É¹° µ¦ Á·Ȩ̂
9

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
 Îµ®¦ ´¸ ·Ê »ª
´ 
Ȩ́31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินคืนทุนในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และกิจการร่ วมค้า
Á· nµ¥Ân nª Ȩ́Å¤n¤ °̧ µÎµª»¤ µµ¦
คืนทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
Á·nµ¥Êº° Ȩ́·
° µµ¦ Â¨ ³ ° »¦r
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
Á· ¦´µµ¦ µÎ®nµ¥Ȩ́·
° µµ¦ Â¨ ³ ° »¦r
Á· ¦´µµ¦ ¦ ´µÎ ¦ ³ Á·Ä®o¥¼o¤º ¦ ³ ¥³  Ế
´
Ân»¨ Â¨ ³ ·µ¦ Ȩ́ÁȨ́¥ª °o
° ÁȨ̂¥¦ ´
Á· nµ¥µÁ·Ä®o¥¼o¤º ¦ ³ ¥³  ẾÂn»¨
´
®¦ º° ·µ¦ Ȩ́ÁȨ́¥ª °o
´
Á· µȨ́·£µ¦ ³ ÊµÎ¦ ³ 

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

12, 13

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

-

400,000

34,318

4,747,317

(34,318)
-

(4,747,317)
-

(5,000,000)

-

(10,477,486)
52,346

(67,147,381)
240,602

(8,239,206)

(48,908,629)
300,421

29

1,361,413

19,580,000
1,243,827

479,260

501,967

29

(122,447)

274,675

(25,000,000)
-

-

(9,220,492)

(50,155,594)

(37,725,628)

(43,358,924)

20
20

(6,504,872)

54,600,000
(2,968,105)

(6,000,000)

30,000,000
(2,500,000)

29

-

14,190,349

-

2,587,069

29
23
24

(32,223,908)
20,000,000
(41,843,700)
(2,744,580)

(42,389,276)
230
(19,245,100)
(2,107,956)

20,000,000
(1,539,653)

(14,592,169)
230
(1,461,671)

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(63,317,060)

2,080,142

12,460,347

14,033,459

Á· Â¨ ³ ¦ µ¥µ¦ Á¥̧ÁnµÁ· Á¡ ¤·É 
¹Ê(ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(24,411,349)
53,580,219

21,317,380
32,262,839

(12,561,683)
18,463,663

17,792,040
671,623

29,168,870

53,580,219

5,901,980

18,463,663

12
15, 16

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
Á· ¦´µÁ·¥¼o¤º ¦ ³ ¥³  Ếµ»¨
´
Â¨ ³ ·µ¦ Ȩ́ÁȨ́¥ª °o
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการ
´
Ȩ́ÁȨ́¥ª °o
Á· ¦´µµ¦ Á¡ ·É¤»
จ่ายเงินปั นผลโดยบริ ษทั ย่อย
Á· nµ¥µÎ ¦ ³ ®Ȩ̂ ·µ¤ ´µÁnµµµ¦ Á·

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

7

®¤µ¥Á®»¦ ³ ° µ¦ Á·¦ ª ¤Â¨ ³ µ¦ Á·Á¡ µ³ ¦·¬ 
´ ÁÈ nª ®É¹° µ¦ Á·Ȩ̂
10

บริษทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
 Îµ®¦ ´¸ ·Ê »ª
´ 
Ȩ́31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

¦ µ¥µ¦ Å¤n
Ȩ́ ¦³ Á· 
Êº° Ȩ́·
° µµ¦ Â¨ ³ ° »¦rÃ¥ ·ÁºÉ°
(¦ ª ¤° ¥¼
ÄnÁµo®Ȩ̂° ºÉ)
Êº° Ȩ́·
° µµ¦ Â¨ ³ ° »¦r£ µ¥Äo ´µÁnµ
ทางการเงิน
µ¦ Á¡ ·É¤»Ã¥¦ ´µÎ ¦ ³ ÁÈÄ®»
o ÄÁ·¨ »
ในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุขอ้ 23)
เงินปั นผลค้างจ่ายโดยบริ ษทั ย่อยก่อนการรวมธุรกิจ
(หมายเหตุขอ้ 24)

4,226

855,224

-

2,435,946

-

510,000

-

-

-

85,363,770

-

85,363,770

-

41,843,700

-

-

®¤µ¥Á®»¦ ³ ° µ¦ Á·¦ ª ¤Â¨ ³ µ¦ Á·Á¡ µ³ ¦·¬ 
´ ÁÈ nª ®É¹° µ¦ Á·Ȩ̂
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั จากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริ ญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ” รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยแสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจการค้าแก๊ส ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊ส ธุรกิจบริ การติดตั้งแก๊สและตรวจสอบความปลอดภัย
ระบบแก๊สรถยนต์และอุตสาหกรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่ งใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัทได้จ ัด ทาขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ร าคาทุ น เดิ ม เป็ นหลัก ในการวัด มูล ค่ า ของ
องค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ไป
ถือปฏิบตั ิและต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณ
การที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งได้รวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทยในกรณี ที่
มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

12

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาจัดประเภทรายการใหม่ระหว่างรายได้จากการขายและบริ การเป็ นรายได้จากการขายและรายได้
จากการบริ การ และระหว่างต้นทุนขายและบริ การ เป็ นต้นทุนขาย ต้นทุนบริ การ และค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร เพื่อให้การแสดงรายการมีความถูกต้องและตรงตามลักษณะของรายการบัญชี มากยิง่ ขึ้น โดยผลกระทบ
ของรายการจัดประเภทใหม่ดงั กล่าว มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ตามที่ได้ รายงาน การจัดประเภทใหม่
ตามที่จัด
ไว้ เดิม
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ประเภทใหม่
บาท
บาท
บาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายได้จากการขายและบริ การ
1,092,473,636
(1,092,473,636)
รายได้จากการขาย
1,023,040,239
1,023,040,239
รายได้จากการบริ การ
69,433,397
69,433,397
ต้นทุนขายและบริ การ
999,556,530
(999,556,530)
ต้นทุนขาย
952,274,241
952,274,241
ต้นทุนบริ การ
50,109,480
50,109,480
ค่าใช้จ่ายในการขาย
8,871,206
(1,928,730)
6,942,476
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
50,655,002
(898,461)
49,756,541
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ได้ รายงาน การจัดประเภทใหม่
ไว้ เดิม
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
บาท
บาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

901,011,176
850,870,824
21,345,118
17,153,779

(901,011,176)
901,011,176
(850,870,824)
850,498,644
(8,391)
380,571

ตามที่จัด
ประเภทใหม่
บาท

901,011,176
850,498,644
21,336,727
17,534,350

การจัดประเภทรายการใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุทธิของกลุ่มบริ ษทั
13

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ การปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้ นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่เกีย่ วข้ องกับกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 กาหนดให้กิจการต้องรั บรู ้ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้สาหรั บงวด ซึ่ งประกอบไปด้วยภาษี เงิ นได้
งวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี นโยบายการบัญชี ใหม่และผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อ กลุ่มบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 2.14
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2552) กาหนดให้กลุ่มบริ ษทั พิจารณาสกุลเงิ นหลักที่ ใช้ในการดาเนิ นงานใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จหลักซึ่ ง กิ จการดาเนิ น อยู่ กลุ่มบริ ษ ัทได้พิจารณาและได้ขอ้ สรุ ปว่าสกุลเงิ นที่ ใ ช้ใ นการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 จึงไม่มีผลกระทบต่อ
สิ นทรัพย์ หนี้ สินและกาไรสะสมของกลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชี เพิ่มใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงินข้อ 2.4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กาหนดการนาเสนอส่ วนงานดาเนิ นงานในลักษณะเดียวกับรายงานนาเสนอ
ให้แ ก่ ผูม้ ี อ านาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการด าเนิ นงาน นโยบายการบัญชี ใหม่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบข้อมู ล
ทางการเงินข้อ 2.22 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านั้น
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2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งยังไม่ มผี ลบังคับใช้ และบริษทั ยังไม่ ได้ นามาถือปฏิบัติ
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
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2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งยังไม่ มผี ลบังคับใช้ และบริษทั ยังไม่ ได้ นามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2555) มี การอธิ บายให้ชัดเจนขึ้ นสาหรั บลักษณะการแปลงสภาพที่ การ
ตัดสิ นใจเป็ นของผูถ้ ือตราสารไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้ สินสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ นที่แปลง
สภาพได้ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบายส่ วนประกอบของส่ วนของเจ้าของว่ากิจการอาจแสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของหรื อใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ ยวกับกระแสเงิ นสดในกิ จกรรม
ลงทุน จะต้องส่ งผลให้เกิ ดการรับรู ้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นจึงสามารถจัดประเภทเป็ นกิ จกรรม
ลงทุน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยูส่ าหรับการวัด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีหรื อหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนซึ่ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั กาหนดให้กิจการ
วัดค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์จากการใช้หรื อจากการขาย การปรับปรุ งมาตรฐานฉบับนี้ ได้มีการ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานว่า ราคาตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรม
คาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย นอกจากนี้ได้มีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่ องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็ นส่ วนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) การปรับปรุ ง
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการเช่าที่ดินซึ่ งมีอายุการใช้งานไม่จากัดให้
เป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการทาให้ชดั เจนขึ้นเกี่ ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารโดย
จะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดาเนิ นงานโดยใช้หลักการ
ทัว่ ไปที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
16
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2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งยังไม่ มผี ลบังคับใช้ และบริษทั ยังไม่ ได้ นามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) ได้ตดั ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ออก
การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดข้อความในส่ วนของการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ออก การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับการบันทึ กบัญชี ผลสะสมของ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนรอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวกับการจาหน่ ายหรื อ การจาหน่ ายบางส่ วนของหน่ วยงานใน
ต่างประเทศ วิธีการทางบัญชีดงั กล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาที่มีวนั เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นสาหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจาก
วิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการมาตรฐานการบัญชี กาหนดให้มีการปรับปรุ งโดยวิธี
ย้อนหลัง กรณี ที่กิจการสูญเสี ยอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดมูลค่าด้วยวิธี
ยุติธรรม การปรับปรุ งเรื่ องนี้ตอ้ งใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวนั เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป การปรั บปรุ ง มาตรฐานดัง กล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิ นของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นสาหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจาก
วิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิ จการ มาตรฐานการบัญชีกาหนดให้มีการปรับปรุ งโดยวิธี
ย้อ นหลัง กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยการควบคุมร่ วมได้เสี ยในบริ ษทั ดัง กล่าวที่ คงเหลื อ อยู่ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
การปรับปรุ งเรื่ องนี้ตอ้ งใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
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2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งยังไม่ มผี ลบังคับใช้ และบริษทั ยังไม่ ได้ นามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2555) ได้มี การเน้นหลักการของการเปิ ดเผยที่ มีอ ยู่ใ นปั จ จุบนั สาหรั บ
เหตุการณ์และรายการที่มีสาระสาคัญ มีการเพิ่มเติมข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิ ดเผย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสาคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั
จากข้อมูลล่าสุ ดของรายงานประจาปี การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง 2555) ได้มีก ารอธิ บายการปั น ส่ ว นค่า ความนิ ยมให้ห น่ ว ยสิ น ทรั พย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด จะต้องไม่เกินกว่าส่ วนงานดาเนิ นงาน ก่อนการรวมส่ วนงานตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงานดาเนิ นงาน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการ
รวมธุ รกิ จอาจต้อ งมี การแบ่ง แยกได้ แต่จะรวมได้เฉพาะกับสิ นทรั พย์หรื อ หนี้ สินที่ สามารถระบุได้ใ นสัญญาที่
เกี่ ยวข้องเท่านั้น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนต้องรับรู ้แยกต่างหากจากค่าความนิ ยมแต่สามารถรวมกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องได้ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจรับรู ้รวมกันเป็ นสิ นทรัพย์ชุดเดียวโดยที่สินทรัพย์แต่ละ
รายการมีอ ายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จที่ ใกล้เคี ยงกัน การปรั บปรุ ง มาตรฐานดัง กล่าวไม่ส่ง ผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภทและวิธีการ
บันทึกบัญชี ของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วยเงิ นสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาระด้วย
ตราสารทุนในกิจการ การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มของบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2555) ได้แ ก้ไขการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอ านาจ
ควบคุม ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของ
สิ นทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกซื้ อ จะทาได้ก็ต่อเมื่อตราสารนั้นแสดงถึงส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของปั จจุบนั และทาให้
ผูถ้ ื อ มี สิทธิ ได้รับส่ วนแบ่ง ในสิ นทรั พย์สุทธิ ของกิ จการตามสัดส่ วนที่ ลงทุนในกรณี ที่มีการชาระบัญชี สาหรั บ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินจะกาหนดให้ใช้เกณฑ์อื่นในการวัดมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะนามาใช้กบั
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ท้ งั หมดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการรวมธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์ การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งยังไม่ มผี ลบังคับใช้ และบริษทั ยังไม่ ได้ นามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอื่นมิตอ้ งนามาปฏิบตั ิใช้ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมีการกาหนดให้เปิ ดเผยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการจะเปิ ดเผยการวัด
มูลค่าของสิ นทรั พย์ของแต่ล ะส่ วนงานเมื่ อ มี การรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผูม้ ี อ านาจตัดสิ นใจสู ง สุ ดด้านการ
ดาเนินงาน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อ
รุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งยังไม่ มผี ลบังคับใช้ และบริษทั ยังไม่ ได้ นามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กาหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อจานวน
ของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่ งนามาจ่ายชาระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด กลุ่มบริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แล้ว
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 4 กาหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่โดยอ้างอิงจากเนื้อหาของข้อตกลง การตีความนี้กาหนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้
หรื อไม่ (1) การปฏิบตั ิตามข้อตกลงขึ้นอยูก่ บั การใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้
สิ ทธิในการใช้สินทรัพย์น้ นั ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 กาหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในงบการเงินของผูล้ งทุนสาหรับ
ส่ วนได้เสี ยจากกองทุนเพื่อการรื้ อถอน ซึ่ งสิ นทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก และมีการจากัดสิ ทธิ ของ
ผูล้ งทุนในการเข้าถึงสิ นทรัพย์ของกองทุน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงิ นเฟ้ อรุ นแรง สาหรับรอบระยะเวลาซึ่ ง
กิจการได้ระบุแล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของตนเป็ นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
โดยที่ในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 10 กาหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที่เคยรับรู ้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งยังไม่ มผี ลบังคับใช้ และบริษทั ยังไม่ ได้ นามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐกับ
เอกชนในการให้บริ การสาธารณะโดยที่เอกชนได้เข้าร่ วมในการสร้าง การลงทุน การดาเนินงาน และการบารุ งรักษา
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับบริ การสาธารณะ การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้คาอธิบายเกี่ยวกับกรณี ที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การพร้อมกับ
ให้สิ ท ธิ พิ เ ศษแก่ ลู ก ค้า (เช่ น คะแนนหรื อ ได้รั บ สิ น ค้า โดยไม่ ต ้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทน) ว่า เป็ นรายการที่ มี ห ลาย
องค์ประกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับจากลูกค้าต้องปั นส่ วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้
มูลค่ายุติธรรม การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17 ก าหนดแนวปฏิ บ ัติ ใ นการบัน ทึ ก การจ่ า ยสิ น ทรั พ ย์
นอกเหนือจากเงินสดเป็ นเงิน ปั นผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นเจ้าของ การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กล่าวถึงการกาหนดเวลารับรู ้เงิ นปั นผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ายและการ
บัญชี สาหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นปั นผลค้างจ่ายเมื่อ
กิจการชาระเงินปั นผลค้างจ่าย การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 กาหนดวิธีการบัญชีสาหรับการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซึ่ งกิ จการได้รับโอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่ งอยู่ภายใต้ขอบเขตของการตีความฉบับนี้ หมายถึงข้อตกลงที่ ทาให้
กิจการได้รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากลูกค้าเพื่อทาให้ลูกค้าสามารถเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายได้หรื อเพื่อให้ลูกค้า
เข้าถึงสิ นค้าหรื อบริ การได้อย่างต่อเนื่อง การตีความฉบับนี้กล่าวถึงการวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่รับโอนและ
การบันทึกบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 กาหนดวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี ในการรับรู ้สิ่งจูงใจที่ผใู ้ ห้เช่าให้แก่ผเู ้ ช่า
สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกีย่ วข้ อง ซึ่งยังไม่ มผี ลบังคับใช้ และบริษทั ยังไม่ ได้ นามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 กาหนดแนวทางในประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฏหมาย
ระหว่างกิจการกับผูล้ งทุน ว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็ นรายการเดียวกันและเข้าเงื่อนไขของ
สัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญาเช่า หรื อไม่ โดยกาหนดให้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี จะต้อง
สะท้อนถึงเนื้อหาสาระของสัญญา การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการ
พัฒนาและการดาเนินงานสาหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการงานภายในหรื อภายนอก โดยให้กิจการต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ ซึ่ งมีผลบัง คับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบตั ิกบั สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)
ที่กิจการเป็ นผูอ้ อกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า
2.3.1 บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อ ยหมายถึ ง กิ จการที่ กลุ่ ม บริ ษทั มี อ านาจในการควบคุ มนโยบายการเงิ นและการด าเนิ น งาน และ
โดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มบริ ษทั จะถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุม
บริ ษทั อื่นหรื อไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิจการ
สามารถใช้สิทธิ หรื อแปลงสภาพตราสารนั้นในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ซ่ ึ งกิจการอื่น
ถืออยูด่ ว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอานาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อ ย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อ ยมารวมไว้ใ นงบการเงินรวมนับจากวันที่
กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัด
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออก
โดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่อาจจะ
เกิ ดขึ้นในการรวมธุ รกิ จด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของ
ผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
กรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม
ณ วันซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่า
สุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่รับมา ผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้ค่าความนิ ยม หากมูลค่าของ
มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อ
ธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อ ที่ผูซ้ ้ื อถื อ อยู่ก่อ นการรวมธุ รกิ จ น้อ ยกว่ามูลค่าราคา
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้ อ จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกาไร
ขาดทุน
กิ จการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกิ จการ ยอดคงเหลื อ และรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้ นจริ ง
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ
กลุ่มบริ ษทั
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
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2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
2.3.2 รายการและส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการที่มีกบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของ
กลุ่มบริ ษทั สาหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และหุน้ ที่ได้มา
ของมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของหุน้ ที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกาไร
หรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมหรื อมีอิทธิพลมีนยั สาคัญ ส่ วนได้เสี ยในหุน้ ที่เหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้
ราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชี
เริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของกิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน นอกจากนี้ รายการที่เคย
รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการเหล่านั้น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกรายการเหล่านี้ เหมือนกับ
เป็ นการขายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของบริ ษทั ร่ วมนั้นลดลง แต่ยงั คงมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากาไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที่ลดลง
2.3.3 กิจการร่ วมค้ า
ส่ วนได้เสี ยของกลุม่ บริ ษทั ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีตามส่ วนได้เสี ย กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้รายการกาไรหรื อรายการขาดทุนตามสัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ให้แก่
กิ จการร่ วมค้าและได้ขายให้แ ก่ บุคคลภายนอกแล้ว กลุ่มบริ ษทั จะยัง ไม่รับรู ้ส่วนแบ่ง กาไรหรื อขาดทุนใน
สัดส่ วนของกลุ่มบริ ษทั ที่อยูใ่ นรายการซื้ อสิ นทรัพย์จากกิจการร่ วมค้าจนกว่าผูร้ ่ วมค้าจะขายสิ นทรัพย์น้ นั ให้แก่
บุคคลที่สามที่เป็ นอิสระ อย่างไรก็ดีกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการซื้ อสิ นทรัพย์จากกิจการร่ วมค้าทันที
เมื่อมีหลักฐานแสดงว่ามูลค่าสุ ทธิของสิ นทรัพย์น้ นั ลดลงหรื อด้อยค่า
ส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามวิธีราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
รายชื่อของกิจการร่ วมค้าหลักได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงิ นของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงิ นของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั ดาเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ น
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของบริ ษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อ
จ่ายชาระที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และที่เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิ นไว้ในกาไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของกาไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มบริษัท
การแปลงค่าผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง) ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ น
สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินดังนี้




สิ นทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกาไรขาดทุนแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ และ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่
ได้มา และเงิ นเบิกเกิ นบัญชี เงิ นเบิกเกิ นบัญชี จะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั (ถ้ามี)
2.6 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยูห่ ักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิ ดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกาไร
ขาดทุน โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
2.7 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าประเภทแก๊ส
ปิ โตรเลี ยมและสิ นค้าสาเร็ จ รู ปอื่ นคานวณโดยวิธีเข้าก่ อ นออกก่ อ น ต้น ทุนของการซื้ อ ประกอบด้วยราคาซื้ อ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินคืนตาม
เงื่ อนไข (ถ้ามี) ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่ น
ทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิตซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติแต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื มูลค่าสุ ทธิที่จะ
ได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพตามความจาเป็ น
และเหมาะสม
2.8 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุม่ บริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
การรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของอสัง หาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการและ
ต้นทุนการกูย้ ืม ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนนั้นจะรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกูย้ ืมจะถูกรวมในขณะที่การซื้ อ
หรื อการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั ก่อสร้างเสร็ จอย่างมีนยั สาคัญ หรื อระหว่างที่การดาเนินการพัฒนา
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
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2.8 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ)
หลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะแสดงมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจะบันทึกด้วยวิธี
ราคาทุน หักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) และเปิ ดเผยราคามูลค่ายุติธรรมเพิ่มเติมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะคานวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่ วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ดงั นี้
อาคาร

20 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทาก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและ
บารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัด
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
รายการกาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่
ได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และจะรับรู ้บญั ชีกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิ ในงบกาไร
ขาดทุน
2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่ มแรกจะ
รวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั และต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรั บรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่ าเชื่ อ ถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สาหรับค่าซ่ อมแซมและบารุ ง รักษาอื่ น
บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อื่นคานวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ได้ประมาณการของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ถังบรรจุแก๊สและอุปกรณ์แก๊ส
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะทัว่ ไป
ยานพาหนะขนส่ ง

20 ปี
15 และ 20 ปี
3 ถึง 10 ปี
5 ปี
10 ปี
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2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที (หมายเหตุขอ้ 2.11)
รายการกาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับ
จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และจะรับรู ้บญั ชีกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในงบกาไรขาดทุน
2.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ื อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคานวณจากต้นทุนในการได้มา
และการดาเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ ายตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการบารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
2.11 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจาทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคา
ตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูง
กว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับ
มูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการ
ด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว
จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

28

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
2.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่ าสิ นทรั พย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ั บความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สิน
ระยะยาวส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ น
อัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนตาม
ราคาทุน และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า) รับรู ้
ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.13 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา
เงินกูย้ ืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน
(หักด้วยต้นทุนการจัดทารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
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2.14 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะ
รับรู ้ใ นกาไรหรื อ ขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่ รับรู ้ใ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อรั บรู ้ โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือ หุ ้น
ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ย่อย ของกลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนินงานและเกิดรายได้
ทางภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนา
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่าย
ชาระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ งั เต็มจานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มี
ผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี
ดังกล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะ
นาจานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี แ ละหนี้ สินภาษี เงิ นได้ร อตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อ เมื่ อ กิ จการมี สิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.14 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่ อ)
ผลกระทบของการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มีผลย้อนหลังต่องบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในหมายเหตุขอ้ 18)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิม่ ขึ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร ลดลง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิม่ ขึ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร เพิ่มขึ้น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ภาษีเงินได้ ลดลง
กาไรต่อหุน้ เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
บาท

558,715

-

2,832,137

99,411

(2,273,422)

(99,411)

1,358,557

446,187

1,010,666

-

347,891

446,187

2,621,313

545,598

0.49

0.10
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2.15 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
อายุและจานวนปี ที่ทางาน
หนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั โดย
คิดจากมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และต้นทุนบริ การในอดีต ผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุถูกคานวณขึ้นโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ มูลค่า
ปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายออกไปในอนาคต
โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้สกุลเงินเดียวกับสกุลเงิ นของภาระผูกพันและมีอายุการครบกาหนดชาระ
ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เกิ ดขึ้ นจากการปรับปรุ ง หรื อ เปลี่ ยนแปลง
ข้อสมมติฐาน จะต้องรับรู ้ในกาไรขาดทุนในงวดที่เกิด
2.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ ก็ต่อเมื่อ กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อ ตกลงที่จดั ทาไว้
อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้
บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้ สินจะ
ไม่รับรู ้สาหรับขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริ ษทั กาหนดความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อ
จ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลา
และความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา
จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
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2.17 เงินมัดจาค่ าถังบรรจุแก๊ส
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ภาระหนี้ สินซึ่ งเกิ ดจากเงินมัดจาค่าถังบรรจุแก๊สที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า เมื่อมีการขายแก๊สพร้อมถัง
บรรจุแก๊สให้แก่ลกู ค้าเป็ นในอัตราถังละ 1,000 บาท ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของถังบรรจุแก๊ส โดยกลุ่มบริ ษทั จะ
ชาระคืนหนี้ สินเงินมัดจาค่าถังบรรจุแก๊สแต่ละรายเมื่อลูกค้านาถังบรรจุแก๊สและใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับที่กลุ่มบริ ษทั
ออกให้เพื่อเป็ นหลักฐานเงิ นมัดจาค่าถังบรรจุแก๊สคืนให้แก่กลุ่มบริ ษทั เงินมัดจาค่าถังบรรจุแก๊สได้แสดงรวมอยูใ่ น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
2.18 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุน้ ใหม่หรื อสิ ทธิในการซื้ อขายหุน้ ที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจานวน
เงินสุ ทธิจากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยนาไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุน้
ในกรณี ที่บริ ษทั ใดก็ตามภายในกลุ่มบริ ษทั ซื้ อหุ ้นทุนของบริ ษทั จะถือเป็ นหุ ้นทุนซื้ อคืน สิ่ งตอบแทนที่จ่ายออกไป
รวมถึงต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินได้แล้ว จะแสดงเป็ นรายการหักจากยอด
รวมของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จนกว่าหุ ้นทุนซื้ อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรื อจาหน่ ายใหม่ สิ่ งตอบแทนใด ๆ ที่
ได้รับจากการขายหรื อ น าหุ ้นทุนซื้ อ คื นออกจาหน่ ายใหม่สุทธิ จ ากต้นทุนเพิ่ มเติ มที่ จ่ายออกไปภายนอกสุ ทธิ จาก
ผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
2.19 ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การเข้าซื้ อกิจการทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริ ษทั ได้มีการบันทึกบัญชีการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ย่อยโดยวิธีการรวมกิจการแบบเสมือนว่าเป็ นวิธีรวมส่ วนได้เสี ยโดยบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินของ
บริ ษทั ย่อยที่ถูกนามารวมด้วยมูลค่าตามบัญชี ของกิ จการที่ ถูกนามารวม ณ วันที่มีการรวมธุ รกิ จ ภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ซึ่ งได้มีการรับรู ้ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย ส่ วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเกิดจากส่ วนต่างระหว่างต้นทุนของการซื้ อบริ ษทั ย่อยกับสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ได้รับจากบริ ษทั ย่อ ย โดยต้นทุนของการซื้ อ (ในกรณี การออกหุ ้นของบริ ษทั ) ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดย
นักวิชาการอิสระ ณ วันที่ซ้ื อบริ ษทั ย่อย
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2.20 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริ ษทั
รายได้จะแสดงด้วยจานวนเงิ นสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สาหรับงบ
การเงินรวม ซึ่ งรายได้หลักของกิจการมีดงั ต่อไปนี้
 รายได้จากการขายสิ นค้า : รับรู ้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าซึ่ งโดยปกติจะรับรู ้เมื่อมีการส่ งมอบหรื อขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าเสร็ จสิ้ นแล้ว
 รายได้จากการให้บริ การขนส่ ง : รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การขนส่ งแล้วเสร็ จ
 รายได้จากการให้บริ การ : รับรู ้เมื่อมีการให้บริ การแล้วเสร็ จ
 รายได้จากการให้บริ การตามสัญญาติดตั้งระบบท่อแก๊สอุตสาหกรรม : รับรู ้ตามขั้นความสาเร็ จของงาน
 รายได้ค่าเช่า : รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
 รายได้ดอกเบี้ย : รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยตลอดช่วงระยะเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจากจานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
 รายได้เงินปั นผล : รับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
2.21 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
2.22 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดาเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ นาเสนอให้ผูม้ ี อ านาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดาเนินงาน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดาเนินงาน ซึ่ งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการที่ทาการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
2.23 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่า
ที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป
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2.24 เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้ สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและภาษีเงินได้บุคคลค้างจ่าย
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่ มบริ ษทั จึ งมุ่ งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิ นและแสวงหาวิ ธี การลด
ผลกระทบที่ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ โดยจะมีการ
พิจารณาเป็ นครั้งคราวไปเมื่ อผูบ้ ริ หารเล็งเห็ นว่ามีการเปลี่ ยนแปลงในปั จจัยที่ มีสาระสาคัญและกระทบต่อความเสี่ ยง
ดังกล่าว
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการจัดซื้ อถังบรรจุแก๊สที่ใช้เป็ นคลังเก็บแก๊สและสิ นค้าคงเหลือจากคู่คา้ ในต่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่จดั ซื้ อเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโรซึ่ งก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับรายการค้า
ดังกล่าว ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบแก่กลุ่มบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และในปี ต่อ ๆไป กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสี่ ยง
ไว้เนื่องจากผูบ้ ริ หารประเมินว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาและเงื่อนไขทางการค้าที่ค่อนข้าง
สั้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยการประเมิน
ดังกล่าวจะกระทาเป็ นครั้งคราวไปเมื่อมีการจัดซื้ อในมูลค่าที่เป็ นสาระสาคัญ
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3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญากูเ้ งินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่ งเงินกูย้ มื บางสัญญามีอตั ราดอกเบี้ย
แบบลอยตัว ซึ่ งทาให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนิ นงานแก่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และงวดต่อไป ผูบ้ ริ หาร
ไม่ ไ ด้ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย เนื่ อ งจากคาดการณ์ ว่ า อัต ราดอกเบี้ ย จะ
เปลี่ยนแปลงไม่มากในสถานการณ์ปัจจุบนั

3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการจาหน่ายสิ นค้า
และให้บริ การให้แก่ ลูกค้ารายย่อยโดยทัว่ ไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง อี กทั้งกลุ่มบริ ษ ัท
มีนโยบายที่เหมาะสมในเรื่ องการให้สินเชื่อเพื่อทาให้เชื่อมัน่ ได้ว่า ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่อ
ที่ดีและอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
จานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการ
หาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่กลุม่ บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อในการกูย้ มื ที่ได้มีการตกลงไว้แล้ว ส่ วนงานบริ หาร
เงิ นของกลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงิ นทุนโดยรั กษาวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ ตกลงไว้ให้
เพียงพอในการดาเนินกิจการและลงทุนในอนาคต
3.2

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ากว่าหนึ่ งปี มีค่าใกล้เคียง
กับมูลค่าที่ตราไว้หักด้วยจานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุ งด้วยระดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า
ยุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่ใช้เพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลประมาณขึ้นจากการคิดลดกระแสเงินสดที่กลุ่มบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั สามารถกูย้ มื ได้ดว้ ยเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันตามอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปั จจุบนั
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว เปิ ดเผยรวมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
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ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการทางบัญชี ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยูบ่ นพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญ ชี อาจไม่ ตรงกับผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ประมาณการทางบัญชี ที่ ส าคัญและข้อสมมติ ฐานที่ มี ความเสี่ ยงอย่างเป็ น
สาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
4.1.1 อาคารและอุปกรณ์
ผูบ้ ริ หารจะกาหนดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ ตามการประมาณการโดยการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับอายุ
การใช้งานที่เหลือและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ขา้ งต้น การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจจะคานึ งจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน การใช้ประโยชน์ และประสิ ทธิ ภาพ
ของการใช้งาน
4.1.2 ค่ าเผื่อการลดมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ ค่ าเผื่อสิ นค้ าเคลือ่ นไหวช้ าและค่ าเผื่อสิ นค้ าเสื่ อมสภาพ
กลุ่มบริ ษทั ต้องประมาณมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าสาเร็ จรู ปทุกชนิด โดยประมาณจากราคาถัวเฉลี่ย
ของข้อมูลการซื้ อขายในปั จจุบนั และแนวโน้มราคาขายในอนาคต การพิจารณาค่าเผื่อสิ นค้าเคลื่อนไหวช้าจะมี
การพิจารณาจากอายุของสิ นค้าคงเหลือที่คา้ งอยูใ่ นคลังสิ นค้า และสาหรับการพิจารณาค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
จะมีการพิจารณาจากสภาพที่แท้จริ งของสิ นค้านั้นๆ ว่าเสื่ อมสภาพหรื อไม่ โดยคานึ งถึงราคาที่คาดว่าจะขายได้
ประกอบไปด้วย

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้น เพื่อการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุน
ที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน
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ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอข้อ มูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิ จเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดย
พิจารณาจากการจัดกลุ่มโดยทัว่ ไปของผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
จาหน่ายแก๊สปิ โตรเลียม
บริ การขนส่ ง
ขายและบริ การติดตั้ง
บริ การตรวจสอบความปลอดภัย

ได้แก่ ธุรกิจจาหน่ายแก๊สเพื่อการอุปโภคในครัวเรื อน อุตสาหกรรม และขนส่ ง
ได้แก่ ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
ได้แก่ ธุรกิจบริ การติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
ได้แก่ ธุรกิจบริ การตรวจสอบความปลอดภัยระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม
งบการเงินรวม
จาหน่ ายแก๊ส
ปิ โตรเลียม
บาท

รายได้จากส่วนงานธุ รกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้

1,087,097,004
1,087,097,004

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริการตรวจสอบ
ขายและบริการติดตั้ง
บริการขนส่ ง
บาท

ขาย บริการติดตั้ง
บาท
บาท

60,561,404 53,457,709
(50,830,564) (4,446,346)
9,730,840 49,011,363

33,120,159
(7,360,791)
25,759,368

ความปลอดภัย
บาท

รวม
บาท

39,399,463 1,273,635,739
(1,785,787) (64,423,488)
37,613,676 1,209,212,251

ผลการดาเนินงาน - กาไรขั้นต้น
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

83,657,941
37,130,340
(1,290,280)
35,840,060
(7,290,352)
28,549,708

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้นในงบการเงินรวม

215,983,961
374,748,140

หนี้สินทั้งสิ้ นในงบการเงินรวม

152,896,400

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า

-
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ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม
จาหน่ ายแก๊ส
ปิ โตรเลียม
บาท
รายได้จากส่วนงานธุ รกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้

901,011,176
901,011,176

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
บริการตรวจสอบ
ขายและบริการติดตั้ง
บริการขนส่ ง
บาท

ขาย บริการติดตั้ง
บาท
บาท

49,231,319 125,822,165
(37,463,111) (3,793,102)
11,768,208 122,029,063

28,147,963
(8,124,957)
20,023,006

ความปลอดภัย
บาท

รวม
บาท

40,841,336 1,145,053,959
(3,199,153) (52,580,323)
37,642,183 1,092,473,636

ผลการดาเนินงาน - กาไรขั้นต้น
กาไรจากการดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

90,089,915
38,442,161
(1,500,349)
36,941,812
(9,323,467)
27,618,345

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้นในงบการเงินรวม

214,112,385
436,228,605

หนี้สินทั้งสิ้ นในงบการเงินรวม

262,892,255

รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 13)

600,000
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทเงินฝากประจา
รวม
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน (หมายเหตุขอ้ 17)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

76,785
5,845,795
23,131,423
114,867
29,168,870

931,194
11,725,846
35,764,073
5,159,106
53,580,219

8,393
3,528,894
2,364,693
5,901,980

24,881
9,197,680
9,241,102
18,463,663

5,069,799

4,947,352

-

-

เงินฝากธนาคารประเภทฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 0.71 ถึง 2.45 ต่อปี (พ.ศ. 2555 :
ร้อยละ 0.62 ถึง 2.38 ต่อปี )
8

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 29)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 29)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ - ค่าบริ การตรวจสอบความปลอดภัย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

62,756,288
(1,554,465)
61,201,823
182,452
4,049,695
2,325,777

75,016,651
(2,032,267)
72,984,384
1,083,353
824,378
9,066,718
2,622,787

44,881,948
(1,412,445)
43,469,503
686,940
182,452
2,131,714
103,151
-

40,550,366
(1,940,247)
38,610,119
1,083,353
60,957
475,299
195,429
-

1,373,376
69,133,123

1,661,326
88,242,946

46,573,760

40,425,157
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
- เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

38,695,713

39,623,476

31,141,083

23,409,212

17,436,384
308,224
3,336,092
2,979,875
62,756,288
(1,554,465)
61,201,823

22,587,528
1,633,819
8,332,869
2,838,959
75,016,651
(2,032,267)
72,984,384

10,711,610
141,400
2,887,855
44,881,948
(1,412,445)
43,469,503

9,029,535
7,974,819
136,800
40,550,366
(1,940,247)
38,610,119

ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่ได้บนั ทึกไว้เพียงพอแล้วและจะไม่มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อมากไปกว่าจานวนหนี้
สงสัยจะสู ญที่ได้บนั ทึกแล้ว โดยคานึ งจากลักษณะของลูกหนี้ การค้าและจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี้ ของกลุ่มบริ ษทั
ลูกหนี้เกินกาหนดชาระบางส่ วนได้มีรับเช็คธนาคารลงวันที่ล่วงหน้ามาเป็ นหลักประกันเรี ยบร้อยแล้ว
9

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

สิ นค้าสาเร็ จรู ป - แก๊สปิ โตรเลียม
- ถังแก๊สติดตั้งและชุดอุปกรณ์
งานระหว่างทา - การติดตั้งระบบแก๊ส
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ สิ นค้าเคลื่อนไหวช้า
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ ชารุ ด เสี ยหาย
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

13,335,553
25,250,234
145,994
5,776,417
1,728,698
46,236,896
(250,432)
(992,777)
44,993,687

13,335,553
13,335,553
13,335,553

11,507,641
45,054,555
2,704,830
842,554
1,872,180
61,981,760
(1,182,299)
(391,966)
(262,364)
60,145,131

11,507,641
11,507,641
11,507,641
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
9

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ (ต่อ)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจานวน
867.44 ล้านบาท และ 820.07 ล้านบาท ตามลาดับ (พ.ศ. 2555 : 808.75 ล้านบาท และ 711.26 ล้านบาท ตามลาดับ)
กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผือ่ ต่าง ๆ สาหรับสิ นค้าสาเร็ จรู ปเป็ นจานวน 1.24 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 1.84 ล้านบาท)
ภายใต้ขอ้ กาหนดของกระทรวงพลังงาน ซึ่ งกาหนดให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องสารองแก๊สปิ โตรเลียมไว้ที่อตั ราร้อยละ 1
ของปริ มาณการค้าในแต่ละงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้สารองแก๊สปิ โตรเลียมไว้จานวน 6.93 ล้านบาท
ซึ่ งแสดงภายใต้สินค้าสาเร็จรู ปประเภทแก๊สปิ โตรเลียมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พ.ศ. 2555 : จานวน 7.08
ล้านบาท)

10

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ที่ดินเปล่าพื้นที่ประมาณ 7 ไร่
ในจังหวัด ระยอง ซึ่ งถือครองกรรมสิ ทธิ์โดยบริ ษทั ย่อยแห่งหนี่งของบริ ษทั ซึ่ งแต่เดิมผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะจาหน่ายที่ดิน
ผืนดังกล่าว ภายในปี พ.ศ. 2556 และอยู่ในระหว่างการจัดหาผูซ้ ้ื ออย่างจริ งจัง ดังนั้นที่ดินผืนดังกล่าวได้ถูกจัดประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ ขณะนั้น โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ทาการเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคา
ซื้ อขายที่ดินในปั จจุบนั ณ ขณะนั้น โดยมีราคายุติธรรมประมาณ 9.6 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายของกลุ่มบริ ษทั ได้โอนเปลี่ยนประเภทเป็ น ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เนื่องจากผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ
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11

ลูกหนีก้ ารค้ าที่ถงึ กาหนดชาระเกินกว่ าหนึ่งปี - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี - สุ ทธิ
บริ ษทั ได้มีการจัดประเภทลูกหนี้การค้าจานวน 4 รายซึ่ งบริ ษทั ได้มีการดาเนินคดีฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2555 ผลของคดีได้สิ้นสุ ด
และศาลแพ่งมีคาสั่งกาหนดให้ลูกหนี้ จ่ายชาระเงินต้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั โดยลูกหนี้ ได้จ่ายชาระเงินให้แก่บริ ษทั เป็ นเช็ค
ธนาคารลงวันที่ลว่ งหน้าและมีกาหนดชาระทุกๆ สิ้ นเดือนนับจากวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็ นงวดแรกจนกระทัง่ ถึงวันที่
31 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 เป็ นงวดสุ ดท้าย ดังนั้นบริ ษทั จึงจัดประเภทลูกหนี้การค้าที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี เป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2555
บาท
ลูกหนี้การค้า - ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่าหนึ่งปี
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

4,400,615
(2,048,500)
2,352,115

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียน- สุทธิ
โดยการรับชาระเงินยังคงเป็ นไปตามวันที่ที่ลงในเช็ครับล่วงหน้าตามที่ได้ตกลงกันไว้จนถึงวันที่ในปั จจุบนั
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การลงทุนเพิ่มขึ้น (หมายเหตุขอ้ 23)
การคืนทุนของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

85,419,396
5,000,000
(34,318)
(25,308)
90,359,770

5,000,000
85,359,770
(4,747,317)
(193,057)
85,419,396
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด จานวนเงิน 5 ล้านบาท
ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุขอ้ 23 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 8 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เพื่อเป็ นการจ่ายชาระการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง จากผูถ้ ือหุน้ เดิม บริ ษทั ได้มีการว่าจ้าง
นักวิชาการอิสระรายหนึ่งเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นเพิ่มทุนที่ออก ณ วันที่เข้าซื้ อบริ ษทั ย่อยเพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นที่เพิ่มทุนที่ออกมีจานวนประมาณ 85.4 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นต้นทุนของ
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่ได้บนั ทึกบัญชี ในขณะที่มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อยนั้นมีมูลค่าประมาณ
106.0 ล้านบาท ส่ วนต่างระหว่างต้นทุนที่จ่ายกับสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อยจานวน 20.6 ล้านบาท ได้ถูกบันทึกเป็ น
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (หมายเหตุขอ้ 2.19)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 กิจการร่ วมค้า แคปปิ ตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ประกาศลดทุนและได้คืนทุน
ให้แก่บริ ษทั เป็ นจานวน 4.75 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผูร้ ่ วมค้าได้เลิกกิจการและกิจการร่ วมค้าได้ชาระบัญชีเสร็ จสิ้ น
และได้แบ่งเงินให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วน โดยบริ ษทั ได้รับคืนเป็ นจานวนเงิน 34,318 บาท ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิธีราคาทุน
ชื่อบริษทั
บริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ราชพฤกษ์วิศวกรรม จากัด
กิจการร่ วมค้า แคปปิ ตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ประเทศที่ สั ดส่ วนการถือหุ้นร้ อยละ
จดทะเบียน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
0.00**

ประเภทธุรกิจ

- ธุรกิจให้บริ การติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์
และอุตสาหกรรม
- ธุรกิจบริ การขนส่ งแก๊สทางบก
- ธุรกิจให้บริ การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบแก๊ส
รถยนต์และอุตสาหกรรม
50.00* สถานบรรจุแก๊สและคลังเก็บแก๊สที่จงั หวัดพิจิตร

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

53,376,790
15,643,180

53,376,790
10,643,180

21,339,800
90,359,770
90,359,770

21,339,800
252,683
85,612,453
(193,057)
85,419,396

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้หยุดดาเนินกิจการ
** กิจการร่ วมค้า แคปปิ ตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ได้ชาระบัญชี เสร็ จสิ้ นและปิ ดกิ จการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้กลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ไว้ในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2556
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า แคปปิ ตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ถูกจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ อีกรายหนึ่งของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นกรรมการสาคัญและเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ทาคูนิ กรุ๊ ป จากัด ซึ่ งได้ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 50.00 ของกิจการร่ วมค้า แคปปิ ตอล จี และ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงถือว่ามีอานาจควบคุมในกิจการร่ วมค้าดังกล่าว
45

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
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เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การลดทุนของกิจการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

1,000,000
(400,000)
(600,000)
-

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ามีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริษทั
กิจการร่ วมค้า เอดีเอ

ประเทศที่
จดทะเบียน

สั ดส่ วนการถือหุ้นร้ อยละ
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

ไทย

-

25*

ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายถังแก๊ส

* บริ ษทั ได้หยุดดาเนินกิจการแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผูร้ ่ วมค้าได้เลิกกิจการและกิจการร่ วมค้า เอดีเอ ได้ชาระบัญชีเสร็ จสิ้ นและได้แบ่งเงินให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วน โดยบริ ษทั ได้รับเงินคืนเป็ นจานวน 9,639 บาท ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
ที่ดิน
อาคาร
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม
บาท

6,850,000
6,850,000

6,912,319
(667,596)
6,244,723

13,762,319
(667,596)
13,094,723

6,850,000
(6,850,000)
-

6,244,723
(345,616)
5,899,107

13,094,723
(6,850,000)
(345,616)
5,899,107

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

-

6,912,319
(1,013,212)
5,899,107

6,912,319
(1,013,212)
5,899,107

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555*

-

35,900,000

35,900,000

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

-

5,899,107
(345,616)
5,553,491

5,899,107
(345,616)
5,553,491

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

-

6,912,319
(1,358,828)
5,553,491

6,912,319
(1,358,828)
5,553,491

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556*

-

35,900,000

35,900,000

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
โอนออกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย (หมายเหตุขอ้ 10)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

* กลุ่มบริ ษทั ได้วา่ จ้างให้บริ ษทั ประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์อิสระภายนอกเพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนสาหรับอาคารที่ ให้เช่าแก่บุคคลภายนอกที่ต้ งั อยู่ที่สานักงานใหญ่ มูลค่ายุติธรรมได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์
รายได้ ตามรายงานลงวันที่11 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าไม่มีปัจจัยที่สาคัญที่อาจจะกระทบต่อราคายุติธรรม
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 5.55 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 5.90 ล้านบาท) ได้นาไปวางเป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ มื จากธนาคาร (หมายเหตุขอ้ 17)
จานวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ได้แก่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสาหรับงวด

4,492,508

4,173,769

1,859,112

1,330,887
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บาท

งบการเงินรวม
เครื่องมือเครื่องใช้
อาคารและ ถังบรรจุแก๊สและ
และอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ แก็ส
สานักงาน
บาท
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

48,049,447
48,049,447

26,628,673
(2,479,132)
24,149,541

34,684,162
(326,395)
34,357,767

23,994,439
(16,565,379)
7,429,060

98,274,214
(79,826,870)
18,447,344

29,087,473
29,087,473

260,718,408
(99,197,776)
161,520,632

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

48,049,447
22,230,735
70,280,182

24,149,541
3,827,205
8,592,994
(1,820,800)
34,748,940

34,357,767
1,885,586
(164,429)
(1,878,321)
34,200,603

7,429,060
2,326,340
(395,254)
(2,590,585)
6,769,561

18,447,344
3,753,944
35,044,879
(391,225)
(8,105,308)
48,749,634

29,087,473
33,913,865
(43,637,873)
19,363,465

161,520,632
67,937,675
(950,908)
(14,395,014)
214,112,385

19,363,465
19,363,465

316,054,315
(101,941,930)
214,112,385

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

70,280,182
70,280,182

39,048,872
(4,299,932)
34,748,940

36,389,149
(2,188,546)
34,200,603

19,046,656
(12,277,095)
6,769,561

131,925,991
(83,176,357)
48,749,634
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บาท

งบการเงินรวม
เครื่องมือเครื่องใช้
อาคารและส่ วน ถังบรรจุแก๊สและ
และอุปกรณ์
ปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ แก็ส
สานักงาน
บาท
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

70,280,182
20,000
6,850,000
77,150,182

34,748,940
(1,952,440)
32,796,500

34,200,603
100,404
(1,792,303)
32,508,704

6,769,561
1,984,801
(10,717)
(2,279,571)
6,464,074

48,749,634
159,724
(481,016)
(8,111,885)
40,316,457

19,363,465
7,384,579
26,748,044

214,112,385
9,649,508
6,850,000
(491,733)
(14,136,199)
215,983,961

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

77,150,182
77,150,182

39,048,872
(6,252,372)
32,796,500

36,489,553
(3,980,849)
32,508,704

20,571,584
(14,107,510)
6,464,074

130,432,982
(90,116,525)
40,316,457

26,748,044
26,748,044

330,441,217
(114,457,256)
215,983,961
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เครื่องมือเครื่องใช้
อาคารและ ถังบรรจุแก๊สและ
และอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ แก๊ ส
สานักงาน
บาท
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

18,002,700
18,002,700

-

20,956,598
(262,458)
20,694,140

865,677
(163,380)
702,297

8,527,000
(2,004,114)
6,522,886

246,800
246,800

48,598,775
(2,429,952)
46,168,823

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

18,002,700
7,677,482
25,680,182

12,210,383
(481,225)
11,729,158

20,694,140
6,627,583
(164,429)
(1,338,997)
25,818,297

702,297
1,257,366
(59,817)
(276,310)
1,623,536

6,522,886
255,000
(1,720,169)
5,057,717

246,800
23,300,262
23,547,062

46,168,823
51,328,076
(224,246)
(3,816,701)
93,455,952

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

25,680,182
25,680,182

12,210,383
(481,225)
11,729,158

27,403,582
(1,585,285)
25,818,297

2,029,273
(405,737)
1,623,536

8,782,000
(3,724,283)
5,057,717

23,547,062
23,547,062

99,652,482
(6,196,530)
93,455,952
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เครื่องมือเครื่องใช้
อาคารและ ถังบรรจุแก๊สและ
และอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ แก๊ ส
สานักงาน
บาท
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุทธิ

25,680,182
20,000
25,700,182

11,729,158
(610,518)
11,118,640

25,818,297
165,595
(1,459,898)
24,523,994

1,623,536
733,230
(424,116)
1,932,650

5,057,717
(1,756,399)
3,301,318

23,547,062
5,148,935
28,695,997

(4,250,931)
95,272,781

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

25,700,182
25,700,182

12,210,383
(1,091,743)
11,118,640

27,569,177
(3,045,183)
24,523,994

2,762,503
(829,853)
1,932,650

8,782,000
(5,480,682)
3,301,318

28,695,997
28,695,997

105,720,242
(10,447,461)
95,272,781

93,455,952
6,067,760
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งานระหว่างก่อสร้างที่คงเหลืออยูเ่ ป็ นงานก่อสร้างสถานีจ่ายก๊าซ ที่จงั หวัดปทุมธานี ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 50.18 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 57.42 ล้านบาท) ไปค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต
หรื อทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสื อค้ าประกัน วงเงินสิ นเชื่อประเภทสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวค้ าประกันให้กบั กลุ่มบริ ษทั และมีการค้ าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั
(หมายเหตุขอ้ 17 และข้อ 20)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บริ ษทั จี แก๊ ส โลจิ สติ กส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อ ยได้นารถบรรทุกและ
ยานพาหนะสาหรับขนส่ งแก๊สซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 13.69 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 15.65 ล้านบาท) ไปค้ าประกันวงเงินกูย้ ืม
ระยะยาวที่กยู้ มื มาจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2555 ของบริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ถาวรที่หกั ค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในงบการเงินรวม
มีประมาณ 70.75 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 70.40 ล้านบาท) และไม่มีสินทรัพย์ถาวรที่หกั ค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
และยังคงใช้งานอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้น คือ ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตาม
สัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

14,984,364
(9,041,550)
5,942,814

14,984,364
(6,114,680)
8,869,684

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
8,527,000
(5,414,912)
3,112,088

8,527,000
(3,709,512)
4,817,488
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

18,400
(2,802)
15,598

-

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

15,598
64,700
(6,223)
74,075

16,500
(68)
16,432

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

83,100
(9,025)
74,075

16,500
(68)
16,432

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

74,075
629,970
(129,735)
574,310

16,432
388,490
(73,296)
331,626

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

713,070
(138,760)
574,310

404,990
(73,364)
331,626
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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เงินเบิกเกินบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
รวม 57 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งวงเงินดังกล่าวได้รับการค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง (หมายเหตุขอ้ 15) และค้ าประกันโดยบัญชี เงิ นฝากธนาคารแห่ ง หนึ่ ง ของบริ ษทั ย่อ ย (หมายเหตุขอ้ 7) และ
ค้ าประกันโดยกรรมการบริ ษทั

18

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจานวนตามวิธีหนี้ สินโดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 สาหรับปี พ.ศ. 2556
เป็ นต้นไป (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่
ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับใหม่
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)
พ.ศ. 2555 ในกาไรหรือขาดทุน
บาท
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

932,391
52,740
133,113
90,214
1,208,458

36,844
6,292
2,249
128,665
169,552

969,235
59,032
130,864
218,879
1,378,010

852,439
8,128
860,567

226,750
30,161
196,589

625,689
38,289
663,978

347,891

366,141

714,032
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)
พ.ศ. 2555 ในกาไรหรือขาดทุน
บาท
บาท

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

426,660
1,529
17,998
446,187

265,529
68,872
92,100
426,501

พ.ศ. 2556
บาท
692,189
70,401
110,098
872,688

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
952,535
(238,503)
714,032

1,358,557
(1,010,666)
347,891

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
872,688
872,688

446,187
446,187

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะหักลบกันก็ต่อเมื่อสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้ดงั กล่าวเกี่ ยวข้องกับ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน สาหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมสิ นทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และยอดรวม
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินในแต่ละบริ ษทั
ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
รายการตัดบัญชีในกาไรหรื อขาดทุน
(หมายเหตุขอ้ 27)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

347,891

(2,273,422)

446,187

(99,411)

366,141
714,032

2,621,313
347,891

426,501
872,688

545,598
446,187
56

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 29)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 29)
เจ้าหนี้อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เงินนาส่ งกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงค้างจ่าย1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย2
เงินปันผลค้างจ่าย (หมายเหตุขอ้ 24)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1

2

20

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

58,538,109
1,987,727
828,667

81,852,528
40,467
2,448,248
2,664,000

40,451,066
4,481,076
43,124
856,244
-

36,006,546
2,688,040
2,340,756
1,887,874
-

3,082,711
26,418,104
7,238,871
98,094,189

3,595,882
21,741,563
6,934,614
41,843,700
161,121,002

1,501,632
26,418,104
2,265,251
76,016,497

1,126,442
21,741,563
1,870,456
67,661,677

ตามประกาศคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงานได้กาหนดให้ผคู ้ า้ แก๊สตามมาตรา 7 ต้องนาเงินส่ งเข้ากองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงตามอัตราที่กาหนด ซึ่ งอัตราการนาส่ งเงินดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามช่องทางการจาหน่ายโดยกลุ่มบริ ษทั ได้ขายแก๊ส
ให้แก่ลูกค้าสถานีบริ การแก๊ส โรงงานอุตสาหกรรม และโรงบรรจุแก๊สสาหรับการอุปโภคในครัวเรื อน เงินนาส่ งเข้ากองทุน
ดังกล่าวจะเรี ยกเก็บจากลูกค้าโดยรวมอยูใ่ นราคาขายและมีกาหนดส่ งให้กบั กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงภายใน 60 วัน นับถัดจาก
วันสิ้ นเดือนที่จาหน่าย
กลุ่มบริ ษทั รับประกันสิ นค้าเป็ นระยะเวลา 1 - 3 ปี โดยจะซ่อมหรื อเปลี่ยนแทนสิ นค้า หากไม่เป็ นที่พอใจของลูกค้า ประมาณ
การหนี้สินจานวน 295,163 บาท (พ.ศ. 2555 : 263,701 บาท) ซึ่ งประมาณจากประสบการณ์จากการรับซ่ อมและการรับคืนสิ นค้า
ในอดีตได้รับรู ้เมื่อสิ้ นงวด ประมาณการส่ วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณ
การหนี้สินดังกล่าวไว้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เงินกู้ยืมระยะยาว
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือตามบัญชีตน้ ปี
กูย้ มื เพิม่
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
53,689,438
(6,504,872)
47,184,566

2,057,543
54,600,000
(2,968,105)
53,689,438

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
27,500,000
(6,000,000)
21,500,000

30,000,000
(2,500,000)
27,500,000
57

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
บริษัท
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง เป็ นจานวน 30 ล้านบาท
โดยมีกาหนดชาระคืนงวดละ 500,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค้ าประกัน
โดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุขอ้ 15) และค้ าประกันโดยกรรมการบริ ษทั
บริษัทย่ อย
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เป็ นจานวน 24.60 ล้านบาท โดยกาหนดชาระคืน ภายใน 60 เดือน เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และค้ าประกัน
โดยยานพาหนะสาหรับขนส่ งแก๊ส (หมายเหตุขอ้ 15)
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์ จากัด ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
เป็ นจานวน 2.50 ล้านบาท โดยกาหนดชาระคืน งวดละ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 60 งวด เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
MLR ต่อปี และค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด และค้ าประกันโดย
กรรมการบริ ษทั (หมายเหตุขอ้ 15)
ระยะเวลาการครบกาหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวมีดงั ต่อไปนี้

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

6,541,263
40,643,303
47,184,566

6,000,000
15,500,000
21,500,000

6,504,910
47,184,528
53,689,438

6,000,000
21,500,000
27,500,000

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

46,100,000
1,084,566
47,184,566

21,500,000
21,500,000

52,100,000
1,589,438
53,689,438

27,500,000
27,500,000
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เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ)
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

47,184,566

39,545,173

53,689,438

42,989,791

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

21

21,500,000

27,500,000

18,966,913

23,369,047

สั ญญาเช่ าทางการเงิน - สุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นสัญญาเช่าสาหรับยานพาหนะเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ สัญญาเช่าทางการเงิน
ดังกล่าวมียอดคงเหลือดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าทางการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

2,689,944
1,547,869
4,237,813

3,090,888
4,237,813
7,328,701

1,331,220
839,585
2,170,805

1,732,164
2,170,805
3,902,969

(290,542)
3,947,271

(636,850)
6,691,851

(152,475)
2,018,330

(344,986)
3,557,983

2,484,765
1,462,506
3,947,271

2,744,579
3,947,272
6,691,851

1,225,083
793,247
2,018,330

1,539,653
2,018,330
3,557,983
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21

สั ญญาเช่ าทางการเงิน - สุ ทธิ (ต่อ)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดของวันครบกาหนดชาระเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ครบกาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกาหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

22

2,484,765
1,462,506
3,947,271

2,744,579
3,947,272
6,691,851

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
1,225,083
793,247
2,018,330

1,539,653
2,018,330
3,557,983

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษทั
บาท
บาท
ผลประโยชน์ พนักงานเมื่อเกษียณอายุ (ตามกฎหมายแรงงานไทย)
หนี้สินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

654,320

352,006

รายการที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

(11,246)

344,361

หนี้สินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย :
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
หนี้สินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน

654,320
654,320

352,006
352,006
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22

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์มีดงั ต่อไปนี้ :

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริ การในอดีตจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล(กาไร)/ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในงวด
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
บาท

665,566

7,645

93,869
34,425
(139,540)
654,320

7,199
675
336,487
352,006

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
บาท

93,869
34,425
(139,540)
(11,246)

7,199
675
336,487
344,361

จานวนต้นทุนที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนมีดงั ต่อไปนี้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผล(กาไร)/ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในงวด
รวม
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี้

พ.ศ. 2556
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

ร้อยละ 4.58 ถึง 4.78
ร้อยละ 5.00
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ทุนเรือนหุ้น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

จานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

จานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

5,000,000
8,000,000
-

50,000,000
80,000,000
-

5,000,000
8,000,000
-

50,000,000
80,000,000
-

5,360,000

50,000,000
80,000,000
5,360,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
การออกหุ้น

13,000,000
2,000,000

130,000,000
20,000,000

13,000,000 130,000,000
2,000,000 20,000,000

5,360,000
-

135,360,000
20,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

15,000,000

150,000,000

15,000,000 150,000,000

5,360,000

155,360,000

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
การออกหุ้น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รวม
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หุ ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจานวน 15 ล้านหุ ้น ซึ่ งมีราคามูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
(พ.ศ. 2555 : จานวน 13 ล้านหุน้ ซึ่ งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระแล้วเต็มมูลค่าแล้ว
ในการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นครั้ งที่ 2/2556 เมื่ อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผูถ้ ื อ หุ ้นได้มี มติ อ นุ ม ัติเพิ่ม ทุนจดทะเบี ย น
ของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญจานวน 13 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 15 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีการออกหุ ้นสามัญเพิ่มจานวน 2 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ในการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นครั้ งที่ 2/2555 เมื่ อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผูถ้ ื อ หุ ้นได้มี มติ อ นุ ม ัติเพิ่ม ทุนจดทะเบี ย น
ของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญจานวน 5 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นสามัญจานวน 13 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยมีการออกหุน้ สามัญเพิ่มจานวน 8 ล้านหุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริ ษทั ได้รับชาระค่าหุ ้น
เพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องได้นาใบหุน้ ทั้งหมดที่ถือในบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด บริ ษทั จี แก๊ส โลจิสติกส์
จากัด และบริ ษทั ราชพฤกษ์วิศวกรรม จากัด รวมมู ลค่า 80 ล้านบาท มาชาระแทนค่ าหุ ้นให้กับบริ ษทั ในวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 (หมายเหตุขอ้ 12) บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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เงินปันผลจ่ าย
บริษัทย่ อย
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการของบริ ษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในอัตรา
หุ ้นละ 3.06 บาท สาหรับหุ ้นจานวน 10 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิ นทั้ง หมด 30,694,500 บาท เงิ นปั นผลดัง กล่าวจัดประเภทเป็ น
เงิ นปั นผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (หมายเหตุขอ้ 19) และได้มีการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นใน
วันที่ 20 และวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ตามมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2555 เมื่ อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการของบริ ษทั จี แก๊ ส
โลจิ ส ติ ก ส์ จ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย ได้อ นุ มัติ ให้จ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผลการด าเนิ นงานส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในอัตราหุน้ ละ 11.14 บาท สาหรับหุน้ จานวน 1 ล้านหุน้ รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 11,149,200 บาท เงินปั นผล
ดัง กล่าวจัดประเภทเป็ นเงิ นปั นผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (หมายเหตุขอ้ 19) และได้มีการจ่ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 3/2555 เมื่ อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการของบริ ษทั ราชพฤกษ์
วิศวกรรม จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 ในอัตราหุน้ ละ 96.22 บาท สาหรับหุน้ จานวน 2 แสนหุน้ รวมทั้งหมดเป็ นเงิน 19,245,100 บาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายแก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เต็มจานวน

25

รายได้ อนื่

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากการให้เช่าสารองคลังแก๊ส
รายได้ดอกเบี้ย
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

5,800,000
1,108,262
4,470,415
11,378,677

5,800,000
582,411
6,687,363
13,069,774

2,400,000
1,243,827
1,407,436
5,051,263

2,400,000
501,967
257,730
3,159,697
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
26

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนขายค่าแก๊ส
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(หมายเหตุขอ้ 14, ข้อ 15 และข้อ 16)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเงินส่งเข้ากองทุนเชื้อเพลิง (หมายเหตุขอ้ 19)
ค่าขนส่งแก๊ส
ค่าบริ การเก็บสารองแก๊ส

27

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

820,065,814

711,264,586

820,065,814

711,264,586

14,611,550
51,388,933
182,992,880
1,973,494

14,476,853
47,183,883
119,953,406
6,000
87,035

4,324,227
15,888,744
182,992,880
50,837,229
1,973,494

3,816,769
7,630,190
119,953,406
37,464,111
87,035

ภาษีเงินได้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุขอ้ 18)
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

7,656,493

11,944,780

3,105,462

3,865,044

(366,141)
7,290,352

(2,621,313)
9,323,467

(426,501)
2,678,961

(545,598)
3,319,446
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
27

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีที่คานวณจากกาไรทางบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ดงั นี้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

35,840,060

36,941,812

13,265,672

14,110,235

7,168,012
122,340
7,290,352

8,496,617
826,850
9,323,467

2,653,134
25,827
2,678,961

3,245,354
74,092
3,319,446

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 18
28

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อ หุ ้นขั้นพื้นฐานส่ วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั ใหญ่คานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ ส่วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี หักหุน้ ทุนซื้ อคืนแล้ว

กาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่าย
อยูใ่ นระหว่างปี (จานวนหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
ตามที่ปรับ
ใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามที่ปรับ
ใหม่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

28,779,920

5,259,837

10,586,711

10,790,789

13,109,589
2.20

5,328,767
0.99

13,109,589
0.81

5,328,767
2.03

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั คือ ผูถ้ ือหุน้ ในกลุ่มบุคคลธรรมดาจานวน 4 คน ซึ่ งถือหุ ้นในอัตรา
ร้อยละ 100.00 ของหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั
นโยบายการกาหนดราคาของรายการระหว่างกันที่สาคัญ
- รายได้ขายแก๊สเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ค่าขนส่ งสิ นค้าเป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ราคาซื้ อถังแก๊สเป็ นราคาที่กาหนดโดยหลักเกณฑ์ตน้ ทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
- รายได้และค่าใช้จ่ายค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญาที่มีการกาหนดราคาที่กาหนดขึ้นตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
- ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายเป็ นอัตราดอกเบี้ยตามที่กาหนดในสัญญาเงินกูย้ มื ระหว่างกัน
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ยอดค้ างชาระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสิ นค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

ลูกหนีก้ ารค้ า
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

1,083,353

-

1,083,353

ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั ย่อย

-

-

686,940

60,957

ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

103,151

-

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ย่อย

-

-

4,481,076

2,688,040

เจ้ าหนีอ้ นื่
บริ ษทั ย่อย
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

40,647
40,647

43,124
43,124

2,340,756
2,340,756
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีตน้ ปี
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
รับคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

-

19,580,000
(19,580,000)
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
25,000,000
25,000,000

-

บริ ษทั ให้เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันแก่บริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และโดยมีกาหนดการ
ชาระคืนเงินให้กยู้ มื เมื่อทวงถาม
ค)

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชีตน้ ปี
เงินกูย้ มื เพิ่ม
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือตามบัญชีปลายปี

32,223,908
(32,223,908)
-

60,422,835
14,190,349
(42,389,276)
32,223,908

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
-

12,005,100
2,587,069
(14,592,169)
-

กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื จากกรรมการบริ ษทั เพื่อนามาใช้เป็ นทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริ ษทั ครบกาหนดชาระเมื่อทวงถาม
และไม่มีดอกเบี้ย โดยเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน เงิ นกู้ยืมดังกล่าวได้มีการจ่ายชาระคืนเต็มจานวนในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2556
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ง)

รายได้ จากการขายสิ นค้ าและบริการ ดอกเบีย้ รับและรายได้ อนื่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

5,159,503

35,198,366

5,159,503

35,198,366

-

-

6,441,000

-

9,215

416,663

-

-

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ ขายแก๊ส
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ อนื่ ๆ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
จ) การซื้อสิ นค้ าและรับบริการ และดอกเบีย้ จ่ าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ซื้อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
ค่ าเช่ า - สานักงาน
บริ ษทั ย่อย
กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายอืน่
บริ ษทั ย่อย
กิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

153,605

88,472

51,000
51,000

462,005
462,005

423,667
423,667

423,667
423,667

-

-

50,837,229

37,458,111

10,695
10,695

9,029
9,029

371,517
371,517

582,342
582,342
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
29

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ฉ)

ค่ าตอบแทนผู้บริหารที่สาคัญ
ผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่ จะทาหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่) ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่าย
สาหรับผูบ้ ริ หารสาคัญ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

6,212,660
351,805
6,564,465

5,282,700
351,805
5,634,505

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

30

4,430,720
476,786
4,907,506

1,449,580
10
1,449,590

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ก)

หนังสื อค้ าประกัน
บริ ษทั ได้มีการขอให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันให้กบั กลุ่มบริ ษทั สาหรับการซื้ อแก๊สปิ โตรเลียมให้กบั ผูข้ ายสิ นค้าและ
กับหน่วยงานราชการในการขอใช้ไฟฟ้ า ดังต่อไปนี้

หนังสื อค้ าประกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

54,814,859

51,394,484

55,218,213

50,394,484

กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อประเภทวงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิตหรื อทรัสต์รีซีท วงเงินหนังสื อค้ าประกัน วงเงินสิ นเชื่อ
ประเภทสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วงเงินกูย้ ืม วงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวค้ าประกันโดยสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
ย่อย, เงินฝากธนาคารของบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมค้ าประกัน (หมายเหตุขอ้ 7 ข้อ 14 และข้อ 15)
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บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
30

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า (ต่อ)
ข)

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สาหรับสัญญาเช่าที่ดิน และอาคาร
ระยะยาว ที่ใช้สาหรับการจัดตั้งสานักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน และสัญญาเช่าที่ดินสาหรับที่ต้ งั คลังสิ นค้าที่
จังหวัดพิจิตร ดังนี้

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

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

2,427,984
1,940,438
6,213,131
10,581,553

1,941,552
1,593,538
6,213,131
9,748,221

849,903
1,902,938
6,739,110
9,491,951

861,884
2,060,938
6,739,110
9,661,932

ภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
บริ ษทั มีภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันสาหรับการสร้างคลังเก็บแก๊สที่จงั หวัดปทุมธานี ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

31

1,372,980

2,976,848

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
1,372,980

2,976,848

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษทั ย่อย ได้อนุ มตั ิใ ห้
จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ ้นละ 58.90 บาท
สาหรับจานวนหุ ้น 200,000 หุ ้น รวมทั้งหมดเป็ นเงิ น 11,780,000 บาท เงินปั นผลดังกล่าวมีกาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นภายใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
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