
  

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก 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 
 

เลขท่ี TG 095/59  

        วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559  

      

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานเปล่ียนแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลการ

ด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ท่ีเปล่ียนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 จากปีก่อน ดงันี ้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

จ านวน 293.32 ล้านบาท ลดลงจ านวน 16.07 ล้านบาทจากปีก่อนท่ีมีรายได้ 309.39 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการ

ลดลงร้อยละ 5.19 และมีก าไรสทุธิส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จ านวน 0.93 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 27.48 ล้านบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสทุธิ 28.41 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 

96.73 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการของกลุ่มบริษัท ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

ลดลงจ านวน 16.07 ล้าบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.19  โดยมีการเปล่ียนแปลงจากปีกอ่นดงันี ้

1.1 รายได้จากการขายแก๊ส LPG และให้บริการขนส่ง LPG ลดลงจ านวน 34.36 ล้านบาท จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายได้จากการขายและให้บริการ 272.62 ล้านบาท เหลือเพียง 238.26 

ล้านบาทในปี 2559 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.60 ซึง่เป็นผลมาจากการปรับราคาขายก๊าซ LPG 

ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ท าให้ราคาขายโดยเฉล่ียใน

ไตรมาส 1 ปี 2559 ลดลงประมาณ 14.33% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

1.2 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จ านวน 

35.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 16.60 ล้านบาทจากงวดเดียวกนัของไตรมาส 1 ปี 2558 ท่ีมีรายได้ 

18.60 ล้านบาท คิดเป็นการเพิม่ขึน้ร้อยละ 89.25%  

2. ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจขายแก๊ส LPG ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ลดลงจากปีก่อน 

จาก 12.63% เหลือ 5.63% เน่ืองจากในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน

มีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG  ท าให้บริษัทมีก าไรจากปริมาณแก๊สคงเหลือ 
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3. กลุ่มบริษัทมีส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2559  จ านวน  6.79 ล้านบาท (ส่วนแบง่ขาดทนุจากการลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน จ านวน 9.13 

ล้านบาท และส่วนแบง่ก าไรจากการลงทนุในธุรกิจก่อสร้างจ านวน 2.34 ล้านบาท) เม่ือเทียบกบัปีก่อน

ซึง่มีส่วนแบง่ก าไร และก าไรจากการซือ้บริษัทร่วม (ธุรกิจก่อสร่าง) ในราคาต ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรม

จ านวน 6.87 ล้านบาท 

หมายเหต ุเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 กลุ่มบริษัทได้เพิม่สดัส่วนการลงทนุในธรุกิจก่อสร้างจากเดิมท่ีถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 47.72 เป็นร้อยละ 51.30 ท าให้เงินลงทนุดงักลา่วเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษัท

ย่อย และมีผลให้กลุม่บริษทัสามารถจดัท างบการเงนิรวมโดยการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ แทนการ

รับรู้ส่วนแบง่ก าไร 

 

  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                          
                           (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์) 

       รองกรรมการผู้จดัการ 
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