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เลขที่ TG 113/63        

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานเปลีย่นแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

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

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซึง่มกี าไรสทุธิเปลีย่นแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 จากปีก่อน ดงันี ้
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ        

หน่วย : ลา้นบาท 

  
 30 กนัยายน 

2563 
 30 กนัยายน 

2562 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ ค าอธิบาย 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 781.22 758.20                  23.02  3.04%   

    ธุรกิจขายแก๊ส 122.53 179.14                 (56.61) (31.60%) 1 

    ธุรกิจขนส่งทางบก 4.76 3.94                     0.82  20.81% 2 

    ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส 0.58 0.62                   (0.04) (6.45%)   

    ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 624.66 552.70 71.96 13.02% 3 

    ธุรกิจทดสอบความปลอดภยั 28.69 21.80 6.89 31.61% 4 

รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ          (710.43)          (683.48)                  26.95  3.94%   

ก าไรขั้นต้น 70.79 74.72                  (3.93) (5.26%)   

รายไดอ่ื้น                 3.96                  5.95                    (1.99) (33.45%) 5 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย               74.75                80.67                    (5.92) (7.34%)   

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย               (1.03)               (1.32)                   (0.29) (21.97%) 6 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (37.16)             (43.24)                   (6.08) (14.06%)  7 

ตน้ทุนทางการเงิน               (5.31)               (4.44)                     0.87  19.59%   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม               (0.36)                 0.35                      0.71  (202.86%) 8 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้               30.89                32.02                    (1.13) (3.53%)   

ภาษีเงินได ้               (5.98)               (9.62)                   (3.64) (37.84%)   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด               24.91                22.40                      2.51  11.21%  9 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - สุทธิจากภาษ ี               24.91                22.40                      2.51  11.21%   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 11.87 9.26                     2.61  28.19%   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 13.04 13.14                   (0.10) (0.76%)   
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1. รายได้จากธุรกิจขายแก๊สลดลง จ านวน  56.61 ล้านบาท คิดเป็น 31.60% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่น เนื่องจาก

ราคาขายเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง 15.24% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลงังานที่ลดราคาขายปลีกแก๊ส LPG ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ประกอบกบัปริมาณขายแก๊สรวม

ของบริษัทลดลงคิดเป็น 19.03% โดยปริมาณการขาย LPG ในภาคขนส่งลดลงจากปีก่อน  25.85%  เนื่องจากราคา

น า้มันที่ปรับลดลงใกล้เคียงราคา LPG  ท าให้ผู้ บริโภคมีความต้องการใช้ลดลง และปริมาณการขาย LPG ใน

ภาคอตุสาหกรรมลดลง 13.61% เนื่องจากลกูค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงลดก าลงั

การผลติลง ความต้องการใช้ LPG ในกระบวนการผลติจึงลดลงตามไปด้วย 

2. รายได้จากธุรกิจขนสง่ทางบก เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 0.82 ล้านบาท คิดเป็น 20.81% เนื่องจาก

ขนสง่แก๊สให้แก่บคุคลภายนอกเพิ่มขึน้ทัง้ในการขนสง่ LPG และการขนสง่แอมโมเนีย  

3. รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 71.96 ล้านบาท  คิดเป็น 13.02% 

เนื่องจากการรับรู้รายได้ตามการวดัระดบัความก้าวหน้าของการปฎิบตัิงานรับเหมาก่อสร้างของงานโครงการท่ีอยูใ่นมือ 

ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่าจ้างตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา  โดยปัจจุบนักลุม่บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สที่

อยูร่ะหวา่งก่อสร้างและยงัไมรั่บรู้รายได้ จ านวน 2,694.15 ล้านบาท นอกจากนี ้วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 กลุม่บริษัทฯ 

ได้แจ้งข่าวการรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจ านวน 1,608.47 ล้านบาท (อ้างอิงหนงัสือการแจ้งการรับงานใหม่ เลขที่ 

CAZ-018-2563 วนัที ่9 พฤศจิกายน 2563) รวมเป็นงานในมือทัง้สิน้ 4,302.62 ล้านบาท 

4. รายได้จากธุรกิจทดสอบความปลอดภยัเพิ่มขึน้จ านวน  6.89  ล้านบาท คิดเป็น 31.61% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน  เนื่องจากรายได้บริการทดสอบในภาคตะวนัออกเพิ่มขึน้จ านวน 8.34 ล้านบาท  คิดเป็นสดัสว่น 66.53% ของ

รายได้จากการให้บริการทดสอบความปลอดภยั จากปีก่อนที่มีสดัสว่นเพียง 49.29%   

5. รายได้อื่น ลดลงจ านวน 1.99 ล้านบาท คิดเป็น คิดเป็น 33.45% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจาก 

 - ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายเศษโลหะ และวสัดกุ่อสร้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจ านวน 1.17 ล้าน

บาท  

 - กลุ่มบริษัทมีรายได้บริการจัดอบรมและรายได้ค่าเช่าเคร่ืองมือลดลงจ านวน 0.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน 

6. ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย ลดลงจ านวน 0.29 ล้านบาท คิดเป็น 21.97% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานขายลดลงจ านวน 0.31 ล้านบาท และคา่สง่เสริมการขายเพิ่มขึน้จ านวน 0.02 ล้านบาท 

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจ านวน 6.08 ล้านบาท คิดเป็น 14.06% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเงินเดือนและ

ผลตอบแทนเก่ียวกบัพนกังาน ลดลงจ านวน 3.95 ล้านบาท ประกอบกบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงจ านวน 2.36 ล้าน

บาท ค่าสอบบญัชี ค่าที่ปรึกษา ค่าโฆษณาและคา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ส าหรับการเสนอขายหุ้นออกใหมใ่ห้กบั

ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ลดลงจากปีก่อนรวมจ านวน 2.11 ล้านบาท ทัง้นีใ้นระหวา่งไตรมาส 3 ปี 2563 กลุม่บริษัท

ได้บนัทกึภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไมไ่ด้ เบีย้ปรับภาษีและภาษีซือ้ขอคืนไมไ่ด้ เพิ่มขึน้จ านวน 1.91 ล้านบาท 

8. สว่นแบง่ขาดทนุจากบริษัทร่วมจ านวน 0.36 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดสว่นแบง่ก าไร/ขาดทนุดงันี ้
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-  ธุรกิจจ าหนา่ยและติดตัง้เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร (ถือหุ้นในสดัสว่น 47.50%) บนัทกึสว่นแบง่ก าไรในระหวา่งงวด 

จ านวน 0.34 ล้านบาท 

-  ธุรกิจบริการซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร (ถือหุ้นในสดัสว่น 47.50%) บนัทึกสว่นแบ่งขาดทนุใน

ระหวา่งงวด จ านวน 0.12 ล้านบาท 

-  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (ถือหุ้นในสดัสว่น 40%) บนัทึกสว่นแบ่งขาดทนุในระหว่างงวด จ านวน 0.14 ล้าน

บาท 

- ธุรกิจผลิตและประกอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (ถือหุ้นในสดัสว่น 40%) บนัทึกสว่นแบง่ขาดทนุในระหวา่งงวด จ านวน 

0.44 ล้านบาท 

9. กลุม่บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด 3 เดือนในปี 2563 เทา่กบั 9.06% ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัอตัราก าไรขัน้ต้น

ของปีก่อนที่เท่ากบั 9.86% และก าไรสทุธิส าหรับงวด 3 เดือนส าหรับปี 2563 จ านวน 24.91 ล้านบาทคิดเป็นอตัราก าไร

สทุธิ 3.19% เพิ่มขึน้จ านวน 2.60 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึน้ 11.21% จากปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 22.40 ล้านบาทคิด

เป็นอตัราก าไรสทุธิ 2.96% เนื่องจากรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึน้ ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารของ

กลุม่บริษัทลดลง 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลา้นบาท 

  
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธันวาคม 

2562 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.54 138.27           (87.73) (63.45%) 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 368.33 320.57         47.76  14.90% 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 559.06 692.30    (133.24) (19.25%) 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14.32 0.32           14.00  4375.00% 

สินคา้คงเหลือ  216.70 222.17        (5.47) (2.46%) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13.92 15.57        (1.65) (10.60%) 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  1,222.87 1,389.21    (166.34) (11.97%) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน        

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 41.55 48.85            (7.30) (14.94%) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5.12 5.21           (0.09) (1.73%) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  4.40 11.04           (6.64) (60.14%) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  731.43 692.02            39.41  5.69% 
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หน่วย: ลา้นบาท 

  
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธันวาคม 

2562 
เพิม่ขึน้  
(ลดลง) 

ร้อยละ 

ค่าความนิยม 19.38 19.38                     -    0.00% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15.41 14.49            0.92  6.35% 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 133.63 118.56         15.07  12.71% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6.57 5.61               0.96  17.11% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 49.06 15.27    33.79  221.28% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,006.56 930.43           76.13  8.18% 

รวมสินทรัพย์  2,229.43 2,319.64   (90.21) (3.89%) 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ        

หนีสิ้นหมุนเวยีน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 223.77 238.95     (15.18) (6.35%) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   361.92 399.23     (37.31) (9.35%) 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 172.94 241.90       (68.96) (28.51%) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 4.50 2.50         2.00  80.00% 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

39.36 38.64                0.72  1.86% 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

22.09 9.57         12.52  130.83% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 0.30 0.58         (0.28) (48.28%) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 39.45 26.92        12.53  46.55% 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 864.33 958.29    (93.96) (9.80%) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 93.24 105.06        (11.82) (11.25%) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 35.89 22.58        13.31  58.95% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13.88 16.41          (2.53) (15.42%) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน             21.40               20.41             0.99  4.85% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 164.41 164.46         (0.05) (0.03%) 

รวมหนี้สิน  1,028.74 1,122.74     (94.00) (8.37%) 

ส่วนของเจ้าของ        
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หน่วย: ลา้นบาท 

  
 30 กนัยายน  

2563 
 31 ธันวาคม 

2562 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 400.00 400.00                 -    0.00% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 305.53 305.53                  -    0.00% 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั 

20.64 20.64                 -    0.00% 

ก าไรสะสม 62.30 74.52       (12.22) (16.40%) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 81.85 81.85                -    0.00% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 870.32 882.54      (12.22) (1.38%) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 330.37 314.36           16.01  5.09% 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,200.69 1,196.90             3.79  0.32% 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,229.43 2,319.64        (90.21) (3.89%) 

 

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 มีจ านวน 2,229.43 ล้านบาท ลดลงจ านวน 90.21 ล้าน

บาท คิดเป็นการลดลง 3.89%  จากปีก่อนที่มีสนิทรัพย์รวม 2,319.64 ล้านบาท เนื่องจาก 

- สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา (รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ) จากงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สลดลงจากปี

ก่อนจ านวน  133.24  ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่รับรู้ไว้สามารถเรียกเก็บเงินจาก

ลกูค้าตามงวดงานในระหวา่งปี  

- สินค้าคงเหลือลดลง จ านวน 5.47 ล้านบาท เนื่องจากแก๊ส LPG คงเหลือลดลง จ านวน 7.28 ล้านบาทเมื่อ

เทียบกับปีก่อน ประกอบกับกลุ่มบริษัทตัง้ค่าเผ่ือสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าส าหรับธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตัง้

ระบบแก๊สเพิ่มขึน้ 0.45 ล้านบาท ทัง้นีใ้นระหวา่งงวดกลุม่บริษัทได้ซือ้วตัถดุบิและวสัดสุิน้เปลอืงเพิ่มขึน้จ านวน  

20.58 ล้านบาท  โดยมีการเบิกไปใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างระหวา่งงวด 18.32 ล้านบาท   

- อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ลดลงจ านวน 6.64 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทจ าหน่ายห้องชดุมลูค่า 6.29 

ล้านบาท ในระหวา่งงวด 

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 47.76 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินคา่บริการจาก

ลกูค้าในระหว่างงวด แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระเงินของลูกค้าเพิ่มขึน้จ านวน 67.19 ล้านบาท ในขณะที่ลกูหนี ้

หมนุเวียนอื่นซึ่งประกอบด้วย เงินจ่ายลว่งหน้าผู้ รับเหมาส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และรายได้ค้างรับจาก

การให้บริการตรวจสอบความปลอดภยัทางวิศวกรรม ลดลงจากปีก่อน รวมจ านวน 11.93 ล้านบาท 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 14.00 ล้านบาท เนื่องจากให้บริษัทร่วม ซึ่งด าเนินธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ใช้เป็นกระแสเงินสดหมนุเวียนส าหรับงานระหวา่งการก่อสร้างโครงการหมูบ้่านจดัสรร 
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- กลุม่บริษัทซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ระหว่างงวด จ านวน 59.63 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างานและเพื่อรองรับปริมาณงานการให้บริการที่เพิ่มขึน้  ประกอบกับในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้บันทึก

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS16) จากสญัญาเชา่ที่

เคยบนัทึกตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า (TAS 17) จ านวน 47.19 ล้านบาท โดยมีค่า

เสือ่มราคาในระหวา่งงวดจ านวน 62.47 ล้านบาท และตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ระหวา่งงวด 4.95 ล้านบาท ท าให้

สนิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้สทุธิ 39.41 ล้านบาท  

- ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน เพิ่มขึน้จ านวน 15.07 ล้านบาท เนื่องจากการรับช าระหนีเ้งินค่าบริการ

จากลกูค้าในระหวา่งงวด 

- สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้จ านวน 33.79 ล้านบาท เนื่องจากลกูหนีเ้งินประกนัผลงานเพิ่มขึน้ตามการ

รับช าระเงินคา่งวดงานก่อสร้างในระหวา่งงวด 

หนีส้ินรวมของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 1,028.74 ล้านบาท ลดลงจ านวน 94.00 ล้านบาท 

คิดเป็นการลดลง 8.37% จากปีก่อนที่มีหนีส้นิจ านวน 1,122.74  ล้านบาท เนื่องจาก 

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารลดลง เนื่องจากการจ่ายช าระคืนในระหวา่งงวดรวมจ านวน 

15.18  ล้านบาท 

- หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา (เงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า) ลดลงจ านวน 

68.96 ล้านบาท เนื่องจากการรับช าระเงินตามมูลค่างานที่เรียกเก็บจากการรับรู้รายได้จากการปฎิบตัิตาม

ภาระในสญัญา 

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 11.82 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 11.25 เนื่องจากการช าระหนีต้ามก าหนดระยะเวลาในสญัญา 

- หนีส้นิหมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 12.53 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 บริษัทได้ตัง้ประมาณคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้

จากการประกันผลงานในงานโครงการก่อสร้าง จ านวน 3.00 ล้านบาท ประกอบกับเจ้าหนีก้รมสรรพากร 

(ภาษีขายรอน าสง่) เพิ่มขึน้ 1.52 ล้านบาท ภาษีขายยงัไมถ่ึงก าหนดช าระเพิ่มขึน้จ านวน 7.28 ล้านบาท และ

ภาษีนิติบคุคลหกั ณ ที่จ่ายรอน าสง่เพิ่มขึน้ จ านวน 0.62 ล้านบาท 

- หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน เพิ่มขึน้จ านวน 25.83 ล้านบาท เนื่องจากการบนัทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์

และหนีส้นิตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS16)   

 สว่นของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ลดลงจ านวน 12.22 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีสว่น

ของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 882.54 ล้านบาท เป็น 870.32 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในเดือนพฤษภาคมจ านวน 21.92 ล้านบาท และก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวดจ านวน 9.70 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current ratio) ของกลุม่บริษัทเทา่กบั 1.41 เทา่ แสดง

วา่กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งในการช าระหนีร้ะยะสัน้ สว่นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity ratio) และ อตัราสว่นหนีส้นิ

ที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 0.86  เท่าและ 0.35 
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เทา่ตามล าดบั ซึง่ลดลงจากปีก่อนที่มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity ratio) เทา่กบั 1.27 เทา่ และอตัราสว่นหนีส้นิที่

มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) เท่ากับ 0.47 เท่า  แสดงถึงความเสี่ยงในการ

ผิดนดัช าระหนีอ้ยูใ่นระดบัต ่า 

 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ                           

       

 

                           (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์) 

           รองกรรมการ 
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