
  

            บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ถนนกาญจนาภเิษก แขวง/เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160   โทร. 02-455-2888  แฟกซ์. 02-455-2763      
TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 140/1 KHANJANAPISEK RD., BANGKAE, BANGKAE, BANGKOK, THAILAND. 10160  Tel: 02-455-2888 Fax: 02-455-2763 

 

เลขที่ TG 082/2562         

วนัท่ี 15 พฤษภาคม  2562  

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานเปลีย่นแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับ

งวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึง่มกี าไรสทุธิเปลีย่นแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 จากปีก่อน ดงันี ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ           

หน่วย : ลา้นบาท 

  
 31 มนีาคม 

2562 
 31 มนีาคม 

2561 
เปลีย่นแปลง ร้อยละ ค าอธิบาย 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 686.15 582.93 103.22 17.71%   

    ธุรกิจขายแก๊ส 195.57 186.44 9.13 4.90% 1 

    ธุรกิจขนส่งทางบก 4.18 4.00 0.18 4.50%  

    ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส 0.37 0.68 (0.31) (45.59%) 2 

    ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 470.96 377.21 93.75 24.85% 3 

    ธุรกิจทดสอบความปลอดภยั 15.07 14.60 0.47 3.22%  

รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ (620.92) (524.43) 96.49 18.40%   

ก าไรขั้นต้น 65.23 58.50 6.73 11.50%   

รายไดอ่ื้น 4.35 2.77 1.58 57.04% 4 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 69.58 61.27 8.31 13.56%   

ค่าใชจ่้ายในการขาย (1.52) (4.98) (3.46) (69.48%) 5 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (64.20) (38.77) 25.43 65.59% 6 

ตน้ทุนทางการเงิน (2.78) (3.07) (0.29) (9.45%)   

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 1.08 14.45 (13.37) (92.53%)   

ภาษีเงินได ้ (7.02) (4.33) 2.69 62.12%   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด (5.94) 10.12 (16.06) (158.70%)   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน: 0.17 (1.84) 2.01 (109.24%)   

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - สุทธิจากภาษ ี (5.77) 8.28 (14.05) (169.69%)   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (17.47) 2.98 (20.45) (686.24%)   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 11.52 7.14 4.38 61.34%   

tel:02-455-2888
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1. รายได้จากธุรกิจขายแก๊ส เพิ่มขึน้จ านวน 9.13 ล้านบาท คิดเป็น 4.90% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจาก

ความผนัผวนของราคาขายในระหว่างงวด  โดยราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 9.26% เมื่อเทียบกบัปีก่อน  ในขณะที่ปริมาณ

ขายแก๊สโดยรวมของบริษัทลดลง คิดเป็น 3.94%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน  ทัง้นีป้ริมาณการขาย LPG ในภาคขนสง่ในปี 

2562 ลดลง 15.13% ซึ่งสอดคล้องกบัปริมาณการขายแก๊สของผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิงมาตรา 7 ในภาคขนสง่โดยรวมที่

ลดลงจากปีก่อน  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายฐานลกูค้าไปในภาคอตุสาหกรรมมากขึน้ ท าให้ปริมาณขาย LPG ให้

กลุม่ลกูค้าดงักลา่วเพิ่มขึน้ 85.90% เมื่อเทียบกบัปีก่อน เพื่อรักษาปริมาณการขายแก๊สโดยรวมของบริษัท 

2. รายได้จากธุรกิจจ าหนา่ยอปุกรณ์ติดตัง้ระบบแก๊ส ลดลงจ านวน 0.31 ล้านบาท คิดเป็น 45.59% จากปีก่อน เนื่องจาก

ผู้บริโภคไมม่ีแรงจงูใจในการใช้ LPG ในภาคขนสง่ การจ าหนา่ยอปุกรณ์ติดตัง้ระบบแก๊สในระหวา่งปีจึงลดลง 

3. รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึน้จ านวน 93.75 ล้านบาท  คิดเป็น 24.85% เนื่องจากรายได้บริการรับเหมา

ก่อสร้างประเภท Structural Mechanical Piping Electrical & Instrument (SMP E&I) และประเภทโยธา (civil) 

เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 กลุม่บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สที่อยู่

ระหวา่งก่อสร้างและยงัไมรั่บรู้รายได้ จ านวน 2,358.52 ล้านบาท 

ทัง้นี ้การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 

ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการจัดหาวสัดุและอุปกรณ์ (Procurement) การผลิตและ

ประกอบ (Fabrication service) ในกรณีที่วสัดทุี่อยู่ระหว่างการผลิตและประกอบยงัไม่ได้น าไปติดตัง้ที่หน้างานของ

ลกูค้า เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วก าหนดให้รับรู้รายได้ เมื่อลกูค้ามีอ านาจควบคมุในสนิค้า 

จากเดิมที่เคยรับรู้เป็นรายได้และต้นทุนของโครงการตามวิธีอตัราส่วนงานที่ท า (percentage of completion) ตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 เร่ืองสญัญาก่อสร้าง 

4. รายได้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 1.58 ล้านบาท คิดเป็น 57.04% เมื่อเทียบจากปีก่อน  เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศและก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีไมไ่ด้ใช้งานเพิ่มขึน้  

5. คา่ใช้จ่ายในการขาย ลดลงจ านวน 3.46 ล้านบาท คิดเป็น 69.48% เนื่องจากในปี 2561 บริษัทจดัประเภทคา่ขนสง่แก๊ส

ไปยงัลกูค้าจ านวน 4.95 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ในขณะที่ปี  2562 บริษัทจัดประเภทเป็นต้นทนุขายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาที่ท ากับลกูค้า (IFRS15) นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจ

ทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรมมีคา่ใช้จ่ายในการขายในระหวา่งปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 0.51 ล้าน

บาท คิดเป็น 173.62% เมื่อเทียบจากปีก่อน 

6. คา่ใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้จ านวน 25.43 ล้านบาทคิดเป็น 65.59% จากปีก่อน  เกิดจากการบนัทกึขาดทนุจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ของธุรกิจขายแก๊ส จ านวน 22.48 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายแก๊สให้แก่กลุม่ลกูค้าสถานี

บริการ ซึง่เป็นลกูค้าหลกั มีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทมีความเสีย่งที่มลูคา่ตามบญัชีของคลงัแก๊สและสนิทรัพย์ที่

เก่ียวข้องจะมีมลูค่าสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จากการประมาณผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกิจจ าหน่าย

แก๊สปิโตรเลียมทัง้หมดจากข้อมลูที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั พบว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่า มลูค่าตามบญัชี ทัง้นี ้ค่า

เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีข้องธุรกิจขายแก๊สลดลง จ านวน 2.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากการรับ

ช าระเงินในระหวา่งงวดจากลกูหนีท้ี่เคยตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูในงวดก่อน 

tel:02-455-2888
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลา้นบาท 

  
 31 มนีาคม 

2562 
 31 ธันวาคม 

2561 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64.06 212.68 (148.62) (69.88%) 

เงินลงทุนชัว่คราว 184.42 59.90 124.52 207.88% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 234.93 255.88 (20.95) (8.19%) 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 462.23 286.04 176.19 61.60% 

สินคา้คงเหลือ  296.82 308.56 (11.74) (3.80%) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 18.59 10.98 7.61 69.29% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  1,261.06 1,134.04 127.02 11.20% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน         

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 30.73 37.35 (6.62) (17.72%) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  22.05 22.28 (0.23) (1.03%) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  551.36 564.97 (13.61) (2.41%) 

ค่าความนิยม 19.38 19.38 - 0.00% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14.22 13.68 0.54 3.95% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4.06 3.98 0.08 2.01% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 115.33 117.93 (2.60) (2.20%) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 757.14 779.58 (22.44) (2.88%) 

รวมสินทรัพย์  2,018.20 1,913.62 104.58 5.47% 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         

หนีสิ้นหมุนเวยีน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 59.18 (59.18) (100.00%) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   299.18 346.27 (47.09) (13.60%) 

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 330.08 385.02 (54.94) (14.27%) 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

38.64 38.64 - 0.00% 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2.20 2.45 (0.25) (10.20%) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3.17 1.35 1.82 134.86% 

tel:02-455-2888
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 31 มนีาคม 

2562 
 31 ธันวาคม 

2561 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13.69 24.89 (11.20) (45.00%) 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 686.97 857.80 (170.83) (19.91%) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน         

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 133.32 143.70 (10.38) (7.22%) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.96 3.48 (0.52) (14.96%) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8.05 7.70 0.35 4.55% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน               17.50               12.10  5.40 44.62% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 161.83 166.98 (5.15) (3.08%) 

รวมหนี้สิน  848.79 1,024.78 (175.99) (17.17%) 

ส่วนของเจ้าของ         

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 400.00 400.00 - 0.00% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 305.53 305.53 - 0.00% 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 20.64 20.64 - 0.00% 

ก าไรสะสม 63.82 80.98 (17.16) (21.19%) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 81.85 1.07 80.78 7,549.53% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 871.84 808.22 63.62 7.87% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 297.57 80.62 216.95 269.10% 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,169.41 888.84 280.57 31.57% 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,018.20 1,913.62 104.58 5.47% 

 
 

สนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เพิ่มขึน้จ านวน  104.58  ล้านบาท จากปีก่อนที่มีสนิทรัพย์

รวม 1,913.62 ล้านบาท เป็น 2,018.20  ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ 5.47% เนื่องจาก 

- กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระจากงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สระหว่างงวดเพิ่มขึน้จากปี

ก่อนจ านวน 176.19 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการมากกวา่เงินงวดที่สามารถเรียกเก็บ

จากลกูค้าได้  

- การซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจให้บริการทดสอบความปลอดภัย 

จ านวน 24.43 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีท้ี่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน

เนื่องจากการบนัทกึคา่เผ่ือจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของธุรกิจขายแก๊ส จ านวน 22.48 ล้านบาท และคา่

เสือ่มราคาในงวดจ านวน 14.16 ล้านบาท 

tel:02-455-2888
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หนีส้นิรวมของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  ลดลงจ านวน 175.99 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีหนีส้นิจ านวน

1,024.78  ล้านบาท เป็น  848.79  ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 17.17%  เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเจ้าหนีแ้ละค่าใช้จ่าย

ค้างจ่าย รวมทัง้ช าระคืนเงินกู้ ระยะสัน้แก่สถาบนัการเงินจ านวน 59.18 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2562 ประกอบกบัเงินรับ

ลว่งหน้าคา่ก่อสร้างลดลงระหวา่งงวดจ านวน  54.94 ล้านบาทเนื่องจากการรับรู้รายได้จากเงินรับลว่งหน้า   

สว่นของเจ้าของ รวมของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562  เพิ่มขึน้เป็น 1,169.41 ล้านบาท จากปีก่อนที่มี

จ านวน 888.84 ล้านบาท เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทนุเพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอของ

บริษัทยอ่ยในเดือนมกราคม 2562 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (Current ratio) ของกลุม่บริษัทเทา่กบั 1.83 เทา่ แสดงวา่

กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งในการช าระหนีร้ะยะสัน้ สว่นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity ratio) และ อตัราสว่นหนีส้ิน

ที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ของกลุม่บริษัทเท่ากบั 0.97 เท่าและ 0.20 

เทา่ตามล าดบั แสดงถึงความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีอ้ยูใ่นระดบัต ่า 

 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                         

 

                           (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์) 

           รองกรรมการ 
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