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เลขที่ TG 052/2563         

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานเปลีย่นแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึง่มีรายได้และก าไรสทุธิเปลีย่นแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 จากปีก่อน ดงันี ้
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ        

หน่วย : ลา้นบาท 

  
 31 มนีาคม 

2563 
 31 มนีาคม 

2562 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ ค าอธิบาย 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 828.25 684.65 143.59 20.97%   

    ธุรกิจขายแก๊ส 162.50 195.57                 (33.07) (16.91%) 1 
    ธุรกิจขนส่งทางบก 3.74 4.18                   (0.44) (10.53%)   
    ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส 0.48 0.37                     0.11  29.73%  

    ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 637.29 469.46  167.83 35.75% 2 
    ธุรกิจทดสอบความปลอดภยั 24.23 15.07 9.16 60.78% 3 

รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ         (757.45)          (620.43) 137.02 22.08%   

ก าไรขั้นต้น 70.79 64.22 6.57 10.23%  9 

รายไดอ่ื้น                2.43  5.85                    (3.42) (58.46%) 4 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย              73.22                70.07                      3.15  4.50%   
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1.19) (1.52)                (0.33) (21.71%) 5 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (43.85) (64.70) (20.85) (32.22%) 6 
ตน้ทุนทางการเงิน (5.80)           (2.78)                     3.02  108.63% 7 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         (0.45)                     -                        0.45  (100.00%) 8 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้              21.93                  1.07                    20.86  1,949.53%   
ภาษีเงินได ้              (5.62)               (7.02)                   (1.40) (19.94%)   
ก าไรสุทธิส าหรับงวด              16.31                (5.95)                   22.26  (374.12%) 9 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:                    -                    0.17                    (0.17) (100.00%)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - สุทธิจากภาษ ี 16.31               (5.78)                   22.09  (382.18%)   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด           
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3.50             (17.46) 20.96 (120.05%)   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12.81 11.52 1.29 11.20%   

 

tel:02-455-2888


  

            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 

 

 

1. รายได้จากธุรกิจขายแก๊ส ลดลง จ านวน 33.07 ล้านบาท คิดเป็น 16.91% เมื่อเทียบกบัปีก่อน  เนื่องจากปริมาณขายแก๊ส

โดยรวมของบริษัทลดลง คิดเป็น 16.20%  อีกทัง้ราคาขายเฉลี่ยระหว่างงวด ลดลง 0.78% เมื่อเทียบกับปีก่อน  ทัง้นี ้

ปริมาณการขาย LPG ในภาคขนส่งลดลงจากปีก่อน 32.57%  ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายแก๊สของผู้ ค้าน า้มัน

เชือ้เพลิงมาตรา 7  ในภาคขนสง่โดยรวมที่ลดลง  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายฐานลกูค้าไปในภาคอตุสาหกรรมมากขึน้ 

ท าให้ปริมาณขาย LPG ให้กลุม่ลกูค้าดงักลา่วเพิ่มขึน้ 39.59% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เพื่อรักษาปริมาณการ

ขายแก๊สโดยรวมของบริษัท 

2. รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 167.83 ล้านบาท  คิดเป็น 35.75% 

เนื่องจากการรับรู้รายได้ตามการวดัระดบัความก้าวหน้าของการปฎิบตัิงานรับเหมาก่อสร้างของงานโครงการท่ีอยูใ่นมือ ซึง่

ตอ่เนื่องมาจากการวา่จ้างตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นมา  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุม่บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและ

แก๊สทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสร้างและยงัไมรั่บรู้รายได้ จ านวน 2,286.09 ล้านบาท 

3. รายได้จากธุรกิจทดสอบความปลอดภยั เพิ่มขึน้จ านวน 9.16 ล้านบาท คิดเป็น 60.78% เมื่อเทียบจากปีก่อน  เนื่องจาก

รายได้บริการทดสอบในภาคตะวันออกเพิ่มขึน้จ านวน 5.45 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วน 56.17% ของรายได้จากการ

ให้บริการทดสอบความปลอดภยั จากปีก่อนที่มีสดัสว่นเพียง 54.15%   

4. รายได้อื่น ลดลงจ านวน 3.42 ล้านบาท คิดเป็น 58.46% จากปีก่อน ทัง้นีเ้กิดจาก 

- ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศลดลง 1.53 ล้านบาท ก าไรจากการจ าหน่าย

เศษโลหะ รวมถึงเคร่ืองจกัรและวสัดกุ่อสร้างที่ไมไ่ด้ใช้งานแล้วจ านวน 0.62 ล้านบาท  

- กลุม่บริษัทมีรายได้บริการจดัอบรมและรายได้คา่เช่าเคร่ืองมือลดลงจ านวน 0.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

- ดอกเบีย้รับและรายได้จากการลงทนุกบัสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 1.09 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงจ านวน 0.33 ล้านบาท คิดเป็น 21.71% เมื่อเทียบจากปี  เนื่องจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน

ขายลดลง 0.20 ล้านบาท รวมทัง้คา่นายหน้าและคา่สง่เสริมการขาย ลดลงจ านวน 0.14 ล้านบาท 

6. คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจ านวน 20.85 ล้านบาท คิดเป็น 32.22% เมื่อเทียบกบัปีก่อน ทัง้นีเ้กิดจาก 

 - ในปี 2562 บริษัทบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของคลงัก๊าซและสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องในธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม 

จ านวน 22.48 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีความเสีย่งที่มลูคา่ตามบญัชีของคลงัแก๊สและสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง จะมีมลูคา่สงูกว่า

มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนตามรายได้จากการขายที่ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง   

- คา่บริการสอบบญัชีส าหรับปี 2563 ของกลุม่บริษัทลดลง 0.46 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

 - ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเพิ่มขึน้จ านวน 3.80 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของลูกหนีก้ารค้าตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9)  

 - ค่าเสื่อมราคาจากสิทธิการใช้สินทรัพย์ เพิ่มขึน้จ านวน 1.17 ล้านบาท เนื่องจากการบนัทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์ ตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS16) 

 - ค่าที่ปรึกษา ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ 0.72 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจาก

อยูร่ะหวา่งก่อสร้างโครงการหมูบ้่านจดัสรร 
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7. ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 3.02 ล้านบาท คิดเป็น 108.63% เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากในระหวา่งงวดกลุม่บริษัทใช้สนิเช่ือ

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (เงินเกินบญัชีและตัว๋สญัญาใช้เงิน) เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ จ านวน 173.13 

ล้านบาท  

8. สว่นแบ่งขาดทนุจากบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 0.45 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2562 กลุม่บริษัทได้เข้า

ลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 3 แหง่ ด้วยจ านวนเงินลงทนุเร่ิมแรก 6.52 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดการลงทนุดงันี ้

-  ธุรกิจจ าหนา่ยและติดตัง้เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร โดยถือหุ้นในสดัสว่น 47.50% บนัทึกสว่นแบ่งก าไรในระหวา่งงวด 

จ านวน 0.17 ล้านบาท 

-  ธุรกิจบริการซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร โดยถือหุ้นในสดัสว่น 47.50% บนัทึกสว่นแบ่งขาดทุนใน

ระหวา่งงวด จ านวน 0.09 ล้านบาท 

-  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยถือหุ้นในสดัส่วน 40% บนัทึกส่วนแบ่งขาดทนุในระหว่างงวด จ านวน 0.38 ล้าน

บาท 

9.   ก าไรสทุธิส าหรับงวดส าหรับงวด 3 เดือนส าหรับปี 2563 จ านวน 16.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 22.25 ล้านบาท ซึง่คิดเป็น

การเพิ่มขึน้ 374.58% จากปีก่อนที่มีผลขาดทนุสทุธิ 5.94 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของรายได้ โดยเฉพาะรายได้จาก

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทัง้นีอ้ตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด 3 เดือนส าหรับปี 2563 เท่ากบั 8.55% ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบั

อตัราก าไรขัน้ต้นของปีก่อนที่เท่ากบั 9.51% เนื่องจากการปรับปรุงต้นทนุโดยประมาณของงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและ

ก๊าซให้ใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และการปรับลดราคาขายก๊าซ LPG ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ท าให้ขาดทุนจาก

ปริมาณสนิค้าคงเหลอืที่ต้องขายต ่ากวา่ราคาทนุ 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลา้นบาท 

  
 31 มนีาคม 

2563 
 31 ธันวาคม 

2562 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45.51 138.27             (92.76) (67.09%) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 370.17 320.57           49.60  15.47% 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 680.70 692.30      (11.60) -1.68% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.32 0.32              4.00  100.00% 
สินคา้คงเหลือ  235.91 222.17       13.74  6.18% 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 17.09 15.57         1.52  9.76% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  1,353.70 1,389.21  (35.51) (2.56%) 
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หน่วย: ลา้นบาท 

  
31 มนีาคม 

2563 
 31 ธันวาคม 

2562 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน         

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 41.43 48.85 (7.42) (15.19%) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.32 5.21 1.11 100.00% 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  10.88 11.04 (0.16) (1.45%) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  727.83 692.02 35.81 5.17% 

ค่าความนิยม 19.38 19.38 - 0.00% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14.87 14.49 0.38 2.62% 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 135.28 118.56 16.72 14.10% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.49 5.61 (0.12) (2.14%) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 21.29 15.27 6.02 39.42% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 982.77 930.43 52.34 5.63% 

รวมสินทรัพย์  2,336.47 2,319.64 16.83 0.73% 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ        

หนีสิ้นหมุนเวยีน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 221.59 238.95 (17.36) (7.27%) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   388.91 399.23 (10.32) (2.58%) 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 244.69 241.90 2.79 1.15% 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 2.00 2.50 (0.50) 100.00% 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

38.64 38.64 - 0.00% 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19.49 9.57 9.92 103.66% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 0.73 0.58 0.15 25.86% 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 38.84 26.92 11.92 44.28% 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 954.89 958.29 (3.40) (0.35%) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน         

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 94.68 105.06       (10.38) (9.88%) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 40.06 22.58        17.48  77.41% 
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หน่วย: ลา้นบาท 

  
31 มนีาคม 

2563 
 31 ธันวาคม 

2562 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12.63 16.41          (3.78) (23.03%) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน              21.00               20.41           0.59  2.89% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 168.37 164.46          3.91  2.38% 

รวมหนี้สิน  1,123.26 1,122.74        0.52  0.05% 

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 78.02 74.52               3.50  4.70% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 81.85 81.85                      -    0.00% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 886.04 882.54             3.50  0.40% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 327.17 314.36       12.81  4.07% 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,213.21 1,196.90 16.31 1.36% 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,336.47 2,319.64 16.83 0.73% 

สนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 2,336.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 16.83  ล้านบาท 

คิดเป็นการเพิ่มขึน้ 0.73%  จากปีก่อนที่มีสนิทรัพย์รวม 2,319.64 ล้านบาท เนื่องจาก 

- กลุม่บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จ านวน 49.60 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินคา่บริการจาก

ลกูค้าในระหวา่งงวด แตย่งัไมถ่ึงก าหนดช าระเงินของลกูค้า 

- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ จ านวน 13.74 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทซือ้สินค้าระหวา่งงวดเพื่อรองรับการใช้ในงาน

รับเหมาก่อสร้าง  

- กลุม่บริษัทซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ระหว่างงวด จ านวน 38.68 ล้านบาท เพื่อเป็น

การเพิ่มประสทิธิภาพการท างานและเพื่อรองรับปริมาณงานการให้บริการที่เพิ่มขึน้ ประกอบกบัสนิทรัพย์สทิธิการ

ใช้เพิ่มขึน้จ านวน 17.16 ล้านบาท  เนื่องจากการบนัทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS16)  จากสญัญาเช่าที่เคยบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง 

สญัญาเช่า (TAS 17) โดยมีคา่เสือ่มราคาในระหวา่งงวดจ านวน 20.04 ล้านบาท ท าให้สนิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้สทุธิ 

35.81 ล้านบาท  

- ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน เพิ่มขึน้จ านวน 16.72 ล้านบาท เนื่องจากการรับช าระหนีเ้งินจากลกูค้าใน

ระหวา่งงวด 
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- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้จ านวน 6.02 ล้านบาท เนื่องจากลกูหนีเ้งินประกันผลงานเพิ่มขึน้ตามการรับ

ช าระเงินคา่งวดงานก่อสร้างในระหวา่งงวด 

- สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา (รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ) จากงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สลดลงจากปีก่อน

จ านวน 11.60 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่รับรู้ไว้สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูค้าตาม

งวดงาน  

หนีส้ินรวมของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 1,123.24 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จ านวน 0.52 ล้านบาท คิด

เป็นการเพิ่มขึน้ 0.04%  จากปีก่อนที่มีหนีส้นิจ านวน 1,122.74  ล้านบาท เนื่องจาก 

- หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา (เงินรับลว่งหน้าค่างานก่อสร้างและรายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า) เพิ่มขึน้ จ านวน 2.79 

ล้านบาท เนื่องจากการรับช าระเงินตามมลูค่างานท่ีเรียกเก็บมากกวา่การรับรู้รายได้จากการปฎิบตัิตามภาระใน

สญัญา 

- หนีส้นิหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 11.92 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนีก้รมสรรพากรเพิ่มขึน้ 

- หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้จ านวน 27.40 ล้านบาท เนื่องจากการบนัทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนีส้ินตาม

สญัญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS16)   

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 10.38 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 

9.88 เนื่องจากการช าระหนีต้ามก าหนดระยะเวลาในสญัญา 

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารลดลง เนื่องจากการจ่ายช าระคืนในระหว่างงวดรวมจ านวน 

17.36  ล้านบาท 

 สว่นของเจ้าของรวมของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 16.31 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีสว่นของ

เจ้าของจ านวน 1,196.90 ล้านบาท เป็น 1,213.17 ล้านบาท เนื่องจากก าไรสทุธิในระหวา่งงวด 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current ratio) ของกลุม่บริษัทเท่ากบั 1.42 เท่า แสดงวา่

กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งในการช าระหนีร้ะยะสัน้ สว่นอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity ratio) และ อตัราสว่นหนีส้ินที่มี

ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 0.93  เท่าและ 0.35 เท่า

ตามล าดบั ซึง่ไมแ่ตกตา่งจากปีก่อน แสดงถึงความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีอ้ยูใ่นระดบัต ่า 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ                           

       

                           (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์) 

           รองกรรมการ 
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