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เลขที่ TG 041/64         

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานเปลีย่นแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

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

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึง่มีรายได้และก าไรสทุธิเปลีย่นแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 จากปีก่อน ดงันี ้

 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ        

หน่วย : ลา้นบาท 

  
 31 มนีาคม 

2564 
 31 มนีาคม 

2563 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ ค าอธิบาย 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 599.11 828.25       (229.13) (27.66%)   

    ธุรกิจขายแก๊ส 107.45 162.50       (55.05) (33.88%) 1 

    ธุรกิจขนส่งทางบก 2.89 3.74            (0.85) (22.73%) 2 

    ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส 0.41 0.48     (0.07) (14.58%)   

    ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 467.60 637.29        (169.69) (26.63%) 3 

    ธุรกิจทดสอบความปลอดภยั 20.76 24.23            (3.47) (14.32%)   

รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ          (535.45)          (757.45)  (222.00) (29.31%)   

ก าไรขั้นต้น 63.65 70.79         (7.14) (10.09%)   

รายไดอ่ื้น                5.75  2.43   3.32  136.63% 4 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย              69.40               73.22             (3.82) (5.22%)   

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย              (1.03)           (1.19) (0.16) (13.45%)   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            (40.79)       (43.85) (3.06) (6.98%) 5 

ตน้ทุนทางการเงิน           (6.82)              (5.80)  1.02  17.59%   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                0.24              (0.45)            0.69  153.33%   

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้              21.00               21.93           (0.93) (4.24%)   

ภาษีเงินได ้              (4.42)              (5.62)       (1.20) (21.35%)   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด          16.58               16.31              0.27  1.66%   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:                1.40                      -              1.40  100.00%   

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - สุทธิจากภาษ ี             17.98               16.31           1.67  10.24%   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3.95 3.50           0.45  12.86%   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12.63 12.81        (0.18) (1.41%)   

tel:02-455-2888
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1. รายได้จากธุรกิจขายแก๊สลดลง จ านวน  55.05 ล้านบาท คิดเป็น 33.88% เมื่อเทียบกบัปีก่อน  เนื่องจากราคาขายเฉลีย่

ระหวา่งงวดลดลง 14.55% เมื่อเทียบกบัปีก่อน  ซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานที่ลด

ราคาขายปลกีแก๊ส LPG ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ประกอบกบัปริมาณขายแก๊สรวมของบริษัทลดลงคิดเป็น 

22.61% โดยปริมาณการขาย LPG ในภาคขนสง่ลดลงจากปีก่อน  36.10%  เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการใช้ลดลง 

และปริมาณการขาย LPG ในภาคอตุสาหกรรมลดลง 15.28% เนื่องจากลกูค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรค COVID-19 จึงลดก าลงัการผลติลง ความต้องการใช้ LPG ในกระบวนการผลติจึงลดลงตามไปด้วย 

2. รายได้จากธุรกิจขนสง่ทางบก ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 0.85 ล้านบาท คิดเป็น 22.73% เนื่องจากในปี 

2564 กลุม่บริษัทสิน้สดุสญัญาการให้บริการขนสง่แอมโมเนียจากผู้วา่จ้าง อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทได้ขยายฐานลกูค้า

ไปในส่วนงานขนส่ง LPG กับบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึน้ ท าให้ในปี 2564 รายได้ในส่วนงานดงักล่าวเพิ่มขึน้จ านวน 

2.37 ล้านบาทเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

3. รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 169.69 ล้านบาท คิดเป็น 26.63% 

เนื่องจากการรับเหมาก่อสร้างคลงัแก๊ส LPG ได้แล้วเสร็จและส่งมอบครบถ้วนแล้วในไตรมาส 3 ปี 2563 ในส่วนการ

รับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สของบริษัทย่อย รายได้ลดลงเนื่องจากงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงท้ายโครงการ รวมทัง้

โครงการใหม่ที่ได้รับการว่าจ้างอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของงานก่อสร้าง สง่ผลให้ในไตรมาส 1 มีสดัสว่นการสง่มอบงานน้อย 

ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยงัไม่รับรู้รายได้ จ านวน 3,584.07  

ล้านบาท  

4. รายได้อื่น เพิ่มขึน้จ านวน 3.32 ล้านบาท คิดเป็น 136.63% จากปีก่อน เนื่องจาก 

- กลุ่มบริษัทมีดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร และดอกเบีย้รับจากลกูหนีค้่าที่ดิน เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 0.19 ล้าน

บาท และ 0.87 ล้านบาท ตามล าดบั 

- กลุม่บริษัทมีก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ และรายได้จากการขายเศษวสัด ุเพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 2.26 ล้าน

บาท 

- กลุม่บริษัทมีรายได้คา่ที่ปรึกษา รายได้จากร้านอาหาร เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.45 ล้านบาท 

- กลุม่บริษัทมีรายได้คา่เช่าเคร่ืองมือ คา่สาธารณปูโภค และรายได้คา่บริการอบรมการตรวจสอบและทดสอบความ

ปลอดภยั ลดลงจากปีก่อน จ านวน 0.45 ล้าน 

5. คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจ านวน 3.06 ล้านบาท คิดเป็น 6.98% เมื่อเทียบกบัปีก่อน ทัง้นีเ้กิดจาก 

  - ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีเงินเดือน ผลตอบแทนต่าง ๆ เก่ียวกับพนกังานลดลง 0.29 ล้านบาท ประกอบกับ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภค ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ค่าเสื่อมราคา ค่าสอบบญัชี และ

คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ ลดลงรวมจ านวน 3.93 ล้าน   

  - ในระหว่างงวด กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายส านกังาน และวสัดสุิน้เปลือง  ค่าโฆษณา ค่าเบีย้ปรับเงินเพิ่ม รวมถึงผล

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น เพิ่มขึน้รวมจ านวน 1.19 บาท 
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลา้นบาท 

  
 31 มนีาคม 

2564 
 31 ธันวาคม  

2563 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 349.00 472.61              (123.61) (26.15%) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 280.34 265.18                  15.16  5.72% 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 587.53 524.09                  63.44  12.10% 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.32 18.32                       -    0.00% 
สินคา้คงเหลือ  53.76 61.08                  (7.32) (11.98%) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8.54 7.96                    0.58  7.29% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  1,297.48 1,349.24               (51.76) (3.84%) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน         
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 27.45 29.82                  (2.37) (7.95%) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม                1.69  1.45                    0.24  16.55% 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                1.32                    -                       1.32  100.00% 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  4.17 4.29                  (0.12) (2.80%) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  710.42 721.35                (10.93) (1.52%) 
ค่าความนิยม 19.38 19.38                       -    0.00% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15.47 15.95                  (0.48) (3.01%) 
ลูกหน้ีค่าท่ีดิน 76.24              76.24                        -    100.00% 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 62.20 54.19                    8.01  14.78% 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 159.79 151.19                    8.60  5.69% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 8.39 7.68                    0.71  9.24% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10.36 7.42                    2.94  39.62% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,096.89 1,088.97                   7.92  0.73% 

รวมสินทรัพย์  2,394.37 2,438.22               (43.85) (1.80%) 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         

หนีสิ้นหมุนเวยีน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 484.44 509.11                (24.67) (4.85%) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   261.73 277.02                (15.29) (5.52%) 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 133.18 141.44                  (8.26) (5.84%) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 20.00 20.00                       -    100.00% 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

38.64 38.64                       -    0.00% 

tel:02-455-2888
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หน่วย: ลา้นบาท 

  
 31 มนีาคม 

2564 
 31 ธันวาคม  

2563 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึง
ปี 

26.44 24.48                    1.96  8.01% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4.52 4.14                    0.38  9.18% 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 31.75 34.80                  (3.05) (8.76%) 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,000.70 1,049.64               (48.94) (4.66%) 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน         

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 73.92 84.30                (10.38) (12.31%) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 34.29 36.22                  (1.93) (5.33%) 

รายไดร้อการรับรู้ 14.24              14.24                        -    100.00% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13.42 14.54                  (1.12) (7.70%) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน              10.19                 9.63                     0.56  5.82% 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 146.05 158.93               (12.88) (8.10%) 

รวมหนี้สิน  1,146.75 1,208.57               (61.82) (5.12%) 

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 89.31 84.85                    4.46  5.26% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 81.85 81.85                       -    0.00% 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 897.33 892.87                    4.46  0.50% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 350.29 336.77                  13.52  4.01% 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,247.62 1,229.64                 17.98  1.46% 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,394.37 2,438.22               (43.85) (1.80%) 

 

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 2,394.37 ล้านบาท ลดลง จ านวน 43.85 ล้าน

บาท คิดเป็นการลดลง 1.80%  จากปีก่อนที่มีสนิทรัพย์รวม 2,438.22 ล้านบาท เนื่องจาก 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 123.61 ล้านบาท สว่นใหญ่เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการเงินในระหว่างงวด และดอกเบีย้จ่ายจ านวน 41.71 ล้านบาท จ่ายช าระเจ้าหนีก้ารค้าและหนีส้ิน

tel:02-455-2888
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ตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 22.65 ล้านบาท อีกทัง้มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัพนกังานเป็นสว่นใหญ่จ านวน 25.51 ล้านบาท 

- สินค้าคงเหลือลดลง จ านวน 7.32 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้เบิกวตัถุดิบไปใช้ในงาน

ก่อสร้างน า้มนัและแก๊ส จ านวน 9.22 ล้านบาท 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจ านวน 10.93 ล้านบาท  เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์

ระหวา่งงวด จ านวน 23.45 ล้านบาท ทัง้นีก้ลุม่บริษัทซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ระหวา่งงวด จ านวน 12.52 ล้าน

บาท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและเพื่อรองรับปริมาณงานการให้บริการโดยเฉพาะการ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึน้   

- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จ านวน 15.16 ล้านบาท โดยลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จ านวน 10.13 

ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินคา่บริการจากลกูค้าในระหวา่งงวด แตย่งัไมถ่ึงก าหนดช าระเงินโดยเฉพาะ

ลกูหนีจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊ส ประกอบกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึน้จ านวน 

3.80 ล้านบาท และดอกเบีย้ค้างรับจากลกูหนีค้า่ที่ดินเพิ่มขึน้จ านวน  0.86 ล้านบาท ทัง้นีก้ลุม่บริษัทได้บนัทึก

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ จ านวน 1.72 ล้านบาทในระหวา่งงวด  

- สินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา (รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ) จากงานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สเพิ่มขึน้จากปี

ก่อนจ านวน  63.44  ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่รับรู้ในระหวา่งงวด แตย่งัไมไ่ด้เรียก

เก็บเงินจากลกูค้า  

- ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน เพิ่มขึน้จ านวน 8.60 ล้านบาท เนื่องจากการรับช าระเงินค่าบริการจาก

ลกูค้าในระหวา่งงวด 

- ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน เพิ่มขึน้จ านวน 8.01 ล้านบาท เนื่องจากลกูหนีเ้งินประกนัผลงานเพิ่มขึน้ตามการรับ

ช าระเงินคา่งวดงานก่อสร้างในระหวา่งงวด 

หนีส้ินรวมของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 1,146.75 ล้านบาท ลดลงจ านวน 61.82 ล้าน

บาท คิดเป็นการลดลง 5.12% จากปีก่อนที่มีหนีส้นิจ านวน 1,208.57  ล้านบาท เนื่องจาก 

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารลดลงจ านวน 24.67 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

ธนาคารลดลงจ านวน 10.38 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทได้ช าระคืนในระหวา่งงวด 

- เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 15.29 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายช าระค่าสินค้าและบริการ และค่าจ้างผู้ รับเหมาใน

ระหวา่งงวด 

- หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา (เงินรับลว่งหน้าคา่งานก่อสร้างและรายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า) ลดลงจ านวน 8.26 

ล้านบาท เนื่องจากการรับช าระเงินตามมลูค่างานที่เรียกเก็บจากการรับรู้รายได้จากการปฏิบตัิตามภาระใน

สญัญา 

 ส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน  897.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 4.46 

ล้านบาท จากปีก่อนที่มีสว่นของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ เป็น 892.87 ล้านบาท เนื่องจากก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด  
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ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current ratio) ของกลุม่บริษัทเท่ากบั 1.30 เท่า แสดง

วา่กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งในการช าระหนีร้ะยะสัน้ สว่นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity ratio) และ อตัราสว่นหนีส้นิ

ที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1.28  เท่าและ 0.76 

เทา่ตามล าดบั ซึง่ลดลงเลก็น้อยจากปีก่อนที่มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (Debt to Equity ratio) เทา่กบั 1.35 เทา่ และอตัราสว่น

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) เท่ากบั 0.80 เท่า  แสดงถึงความเสีย่ง

ในการผิดนดัช าระหนีอ้ยูใ่นระดบัต ่า 

 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ                           

       

 

                           (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์) 

           รองกรรมการ 
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