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เลขที่ TG 032/60  

        วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560  

      

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานเปลีย่นแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ 20  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลการ

ด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่เปลีย่นแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 จากปีก่อน ดงันี ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

  
 31 ธันวาคม 

2559 
 31 ธันวาคม 

2558 
เปลีย่นแปลง ร้อยละ ค าอธิบาย 

รวมรายได้จากการขายและ
ให้บริการ 

1,589,189,826 1,352,876,992 236,312,834 17.47% 
  

  -  ขายแก๊ส 860,008,859 1,007,566,006 (147,557,147) -14.64% 1 

  -  ขนส่งแก๊ส 14,684,224 20,991,031 (6,306,807) -30.05% 2 

  -  ขายอุปกรณ์ระบบแก๊ส 7,921,842 11,445,121 (3,523,279) -30.78% 
 

  - รับเหมาก่อสร้าง 645,145,700     259,127,624  386,018,076 148.97% 3 

  - ทดสอบความปลอดภยั 61,429,201 53,747,210 7,681,991 14.29% 4 

รวมต้นทุนขายและต้นทุน
บริการ 

(1,473,904,951) (1,196,305,622) (277,599,329) 23.20% 
 

  -  ขายแก๊ส (807,981,928) (935,441,231) 127,459,303 -13.63% 
 

  -  ขนส่งแก๊ส (11,746,720) (16,625,308) 4,878,588 -29.34% 
 

  -  ขายอุปกรณ์ระบบแก๊ส (3,312,939) (26,181,846) 22,868,907 -87.35% 
 

  - รับเหมาก่อสร้าง (612,830,556) (188,308,735) (424,521,821) 225.44% 
 

  - ทดสอบความปลอดภยั (38,032,808) (29,748,502) (8,284,306) 27.85% 
 

ก าไรขั้นต้น 115,284,875 156,571,370 (41,286,495) -26.37% 
 

  -  ขายแก๊ส 52,026,931 72,124,775 (20,097,844) -27.87% 1 

  -  ขนส่งแก๊ส 2,937,504 4,365,723 (1,428,219) -32.71% 
 

  -  ขายอุปกรณ์ระบบแก๊ส 4,608,903 (14,736,725) 19,345,628 131.27% 
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 31 ธันวาคม 

2559 
 31 ธันวาคม 

2558 
เปลีย่นแปลง ร้อยละ ค าอธิบาย 

  -  รับเหมาก่อสร้าง 32,315,144 70,818,889 (38,503,745) -54.37% 3 

  -  ทดสอบความปลอดภยั 23,396,393 23,998,708 (602,315) -2.51% 4 

รายไดอ่ื้น 63,548,355 11,802,747 51,745,608 438.42% 5 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 178,833,230 168,374,117 10,459,113 6.21% 
 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,859,208) (24,195,540) 4,336,332 -17.92% 
 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (100,220,366) (61,412,368) (38,807,998) 63.19% 6 

ตน้ทุนทางการเงิน (9,859,553) (3,147,894) (6,711,659) 213.21% 
 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม 

(20,675,208) 1,234,543 (21,909,751) -1774.73% 5 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 28,218,895 80,852,858 (52,633,963) -65.10% 
 

ภาษีเงินได ้ (7,850,686) (15,471,044) 7,620,358 -49.26% 7 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 20,368,209 65,381,814 (45,013,605) -68.85% 
 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน: (429,206) (562,498) 133,292 -23.70% 
 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - 
สุทธิจากภาษ ี

19,939,003 64,819,316 (44,880,313) -69.24% 
 

ก าไรสุทธิส าหรับปี           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 16,495,287 65,381,814       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุม 

3,872,922                         -        
  

 ก าไรสุทธิส าหรับปี 20,368,209 65,381,814       

 

1. รายได้จากธุรกิจขายแก๊ส ลดลงเนื่องจากปริมาณการใช้ LPG ในภาคขนสง่ลดลง สง่ผลให้ปริมาณขาย

แก๊สของบริษัทลดลง 1.18% จากปีก่อน รวมทัง้การปรับราคาขายก๊าซ LPG ของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลงังานและการแขง่ขนัทางด้านราคา ท าให้ราคาขายโดยเฉลีย่ในปี 2559 ลดลงประมาณ 

13.63% จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่น ซึง่สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 ลดลงเหลอืเพียง 6.05% 

จากปีก่อนที่มีอตัราก าไรขัน้ต้น 7.16%   

2. รายได้จากธุรกิจขนสง่ ลดลงเนือ่งจากในระหวา่งปี 2559 กลุม่บริษัทให้บริการขนสง่ก๊าซไปตา่งประเทศ

ลดลงจากปีก่อน ทัง้นี ้ กลุม่บริษัทเร่ิมให้บริการขนสง่แอมโมเนียตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559 และรับรู้

รายได้จากการให้บริการดงักลา่วในงบการเงินรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 0.47 ล้านบาท  
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3. รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (“ซี เอ แซด”)

เปลีย่นสถานะจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นบริษัทยอ่ย ตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษายน 2559 ซึง่มีผลให้กลุม่

บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน า้มนัและแก๊สจ านวน 435.53 ล้านบาท แสดง

รวมอยูใ่นรายได้จากการให้บริการ จากเดิมที่เคยรับรู้เพยีงแคส่ว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม  

นอกจากนีใ้นระหวา่งปี 2559 กลุม่บริษัทยงัรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานจากการ

รับเหมาก่อสร้างที่อยูอ่าศยั จ านวน 137.82 ล้านบาท ประกอบกบัรายได้คา่บริการรับเหมาก่อสร้างคลงั

ก๊าซ LPG จ านวน 39.20 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนที่รับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างจ านวน 248.15 

ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่งานรับเหมาก่อสร้างที่อยูอ่าศยัจะมีต้นทนุคา่

ก่อสร้างโดยรวมสงูกวา่รายได้จากการให้บริการ กลุม่บริษัทจงึรับรู้ผลขาดทนุจ านวน 24.32 ล้านบาทเป็น

ต้นทนุคา่บริการส าหรับปี 2559 ในงบการเงินรวม อตัราก าไรขัน้ต้นโดยรวมของธุรกิจรับเหมากอ่สร้างจงึ

ลดลงจาก 27.33% ในปี 2558 เหลอื 5.01% ในปี 2559 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทมงีานรับเหมาก่อสร้างน า้มนัและแก๊สทีอ่ยูร่ะหวา่ง

ก่อสร้างและยงัไมรั่บรู้รายได้ จ านวน 300.31 ล้านบาท และได้รับหนงัสอืเจตนาจ้างอีกจ านวน 351.10 

ล้านบาท 

4. รายได้จากธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภยัทางวศิวกรรม เพิ่มขึน้เนื่องจากปริมาณงานทดสอบ

ครบวาระถงัขนสง่ก๊าซธรรมชาติ และคลงัเก็บก๊าซปิโตรเลยีมเหลวเพิ่มขึน้จากปีก่อน ทัง้นี ้ ปี 2559 อตัรา

ก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 มีสดัสว่น 38.09% ลดลงจากปีก่อนทีม่ีอตัราก าไรขัน้ต้น 44.63% เนื่องจากมี

ต้นทนุทางตรงที่เก่ียวข้องกบัพนกังานในการให้บริการเพิ่มขึน้ 

5. รายได้อื่น เพิ่มขึน้เนื่องจาก 

5.1 ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั) ในวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2559 มีก าไรจากการขายเงินลงทนุทัง้สิน้ 4.27 ล้านบาท โดยแสดงอยูใ่นรายได้อืน่ 

จ านวน 25.42 ล้านบาท และสว่นแบง่ก าไรขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 21.15 ล้าน

บาท  

5.2 กลุม่บริษัทรับรู้ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุในซี เอ แซด สว่นท่ีมี

อยูเ่ดมิก่อนการซือ้ธุรกิจเพิม่ จ านวน 19.26 ล้านบาท 

5.3 กลุม่บริษัทมีดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุระยะสัน้ และก าไรจากการขายสนิทรัพย์ที่เลกิใช้งานแล้ว

เพิ่มขึน้ 10.86 ล้านบาท 

6. คา่ใช้จา่ยในการบริหาร เพิ่มขึน้เนื่องจากรวมคา่ใช้จ่ายในการบริหารของซ ีเอ แซด หลงัจากเปลีย่นสถานะ

เป็นบริษัทยอ่ยเข้ามาในงบการเงินรวมจ านวน 34.90 ล้านบาท ซึง่ร้อยละ 61 เป็นคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบั

tel:02-455-2888
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พนกังาน ประกอบกบัคา่ใช้จา่ยด้านการรักษาและพฒันาบคุลากรของกลุม่บริษัทเองเพิ่มขึน้ประมาณ 

4.03 ล้านบาทจากปีก่อน 

7. ภาษีเงินได้นิติบคุคล ลดลงจาปีกอ่น ตามก าไรจากการด าเนินงานที่ลดลง 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

   31 ธันวำคม 
2559 

 31 ธันวำคม 
2558 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ ค ำอธิบำย 

สินทรัพย์   
 

      

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน
สด 

286,508,790 90,100,398 196,408,392 217.99% 1 

เงินลงทนุชัว่คราว 69,965,203 232,108 69,733,095 30043.38% 1 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 310,189,929 128,873,842 181,316,087 140.69% 2 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั 

- 84,448,425 (84,448,425) -100.00% 3 

สนิค้าคงเหลอื  31,623,953 43,038,816 (11,414,863) -26.52% 
 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 12,435,104 649,937 11,785,167 1813.28% 4 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  710,722,979 347,343,526 363,379,453 104.62% 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้
ประกนั 

67,355,200 40,455,019 26,900,181 66.49% 1 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม - 167,244,543 (167,244,543) -100.00% 3 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  4,516,644 4,862,259 (345,615) -7.11% 
 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  519,552,453 203,144,239 316,408,214 155.76% 5 

คา่ความนิยม 19,383,641 - 19,383,641 100.00% 6 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 7,160,430 718,446 6,441,984 896.66% 6 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 4,144,757 6,004,778 (1,860,021) -30.98% 
 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 26,122,597 604,947 25,517,650 4218.16% 4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 648,235,722 423,034,231 225,201,491 53.23% 
 

รวมสินทรัพย์  1,358,958,701 770,377,757 588,580,944 76.40% 
 

tel:02-455-2888
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   31 ธันวำคม 
2559 

 31 ธันวำคม 
2558 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ ค ำอธิบำย 

หน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ           

หน้ีสนิหมุนเวียน           

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร - 61,500 (61,500) -100.00%   

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น   162,744,922 84,684,915 78,060,007 92.18% 7 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

- 214,167,306 (214,167,306) -100.00% 8 

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจาก
ธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

45,020,000 6,000,000 39,020,000 650.33% 9 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่ารที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

1,834,059 788,015 1,046,044 132.74%   

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย - 9,882,849 (9,882,849) -100.00%   

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 16,761,744 756,139 16,005,605 2116.75%  10 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 226,360,725 316,340,724 (89,979,999) -28.44%   

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน           

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 245,460,000 28,100,000 217,360,000 773.52% 9 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทาง
การเงิน 

3,792,156 3,113,092 679,064 21.81%   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

2,723,538 1,671,066 1,052,472 62.98%   

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี - 1,008,321 (1,008,321) -100.00%   

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 22,995,548 4,962,174 18,033,374 363.42% 10 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 274,971,242 38,854,653 236,116,589 607.69%   

รวมหน้ีสิน  501,331,967 355,195,377 146,136,590 41.14%   

ส่วนของเจ้าของ           

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 400,000,000 200,000,000 200,000,000 100.00% 1 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 305,527,766 106,643,230 198,884,536 186.50% 1 

สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 

20,636,290 20,636,290 - 0.00%   

ก าไรสะสม 78,021,964 87,902,860 (9,880,896) -11.24%   

tel:02-455-2888
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   31 ธันวำคม 
2559 

 31 ธันวำคม 
2558 

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ ค ำอธิบำย 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 804,186,020 415,182,380 389,003,640 93.69%   

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 53,440,714 - 53,440,714 100.00%   

รวมส่วนของเจ้าของ 857,626,734 415,182,380 442,444,354 106.57%   

รวมหน้ีสินและส่วนของ
เจ้าของ 

1,358,958,701 770,377,757 588,580,944 76.40%   

 

1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินฝากที่ตดิภาระค า้ประกนั และเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการเพิม่ทนุในเดือนมกราคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน 400 

ล้านหุ้น ด้วยอตัรา 1:1 ในราคาหุ้นละ 1 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 0.5 บาท)  จึงจดัสรรบางสว่นเพื่อลงทนุใน

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ และใช้เพื่อค า้ประกนัหนงัสอืค า้ประกนังานก่อสร้างให้แก่บริษัทยอ่ย ทัง้นี  ้ การเพิม่

ทนุดงักลา่วสง่ผลตอ่ทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว และสว่นเกิมมลูคา่หุ้นเพิม่ขึน้จากเดิม จ านวน 398.88 

ล้านบาท 

2. ลกุหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จากปีก่อน เนื่องจากรวมยอดลกูหนีก้ารค้า รายได้ค้างรับ และภาษีเงิน

ได้ถกูหกั ณ ที่จา่ยของซี เอ แซด ในงบการเงินรวมจ านวน 204.86 ล้านบาท ประกอบกบัลกูหนีก้ารค้าจาก

ธุรกิจขายแก๊ส บริการขนสง่ และบริการทดสอบระบบความปลอดภยัเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 24.67 

ล้านบาท เนื่องจากสภาพคลอ่งของลกูหนีบ้างรายสง่ผลตอ่การรับช าระเงินของกลุม่บริษัท ทัง้นีม้กีารตัง้

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูให้เป็นไปตามนโยบายของกลุม่บริษัทแล้ว  

 ในระหวา่งปี 2559 กลุม่บริษัทได้เรียกเก็บคา่บริการรับเหมาก่อสร้างคลงัก๊าซ LPG ซึง่บนัทกึเป็น

รายได้ค้างรับ ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 50.45 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว 

3. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และเงินลงทนุในบริษัทร่วม ลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทนุ

ในบริษัทร่วม (บริษัท เวลล์โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั) ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 และได้รับช าระเงินให้กู้ยืม

ระยะสัน้ดงักลา่วเต็มจ านวนแล้ว 

4. สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น เพิม่ขึน้เนื่องจากการจดัท างบการเงินรวมที่ต้องน า

สนิทรัพย์ของซี เอ แซด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เข้ามารวมด้วย โดยสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น

ประกอบด้วยเงินลว่งหน้าจ่ายผู้ รับเหมา และภาษีซือ้ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 

ประกอบด้วยเงินประกนัผลงานท่ีถกูหกัจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ซึง่จะได้รับคืนพร้อมกบัการ

ช าระคา่จ้างงวดสดุท้าย  

tel:02-455-2888
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5. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เพิ่มขึน้เนื่องจากในระหวา่งปี 2559 มีการซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของซี เอ 

แซด เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ซือ้รถบรรทกุแอมโนเนียส าหรับงานให้บริการขนสง่ ประกอบกบัการซือ้

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในงานทดสอบระบบความปลอดภยั เพือ่รองรับการขยายธุรกิจ 

6. คา่ความนิยม และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน เพิ่มขึน้จากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่

สามารถระบไุด้ และสนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตน จากการซือ้ธุรกิจ (ซี เอ แซด) ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 3 

เร่ืองการรวมธุรกิจ กลุม่บริษัทจงึต้องรับรู้คา่ความนิยม จ านวน 19.38 ล้านบาท รวมทัง้มีสนิทรัพย์ไมม่ี

ตวัตนจาก order backlog จ านวน 3.82 ล้านบาทซึง่จะถกูตดัจ าหนา่ยในปี 2560 เมื่องานรับเหมา

ก่อสร้างเสร็จสิน้  

7. เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จากปีก่อน เนื่องจากรวมยอดเจ้าหนีก้ารค้า รายได้รับลว่งหน้า และ

คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายของซี เอ แซด ในงบการเงินรวมจ านวน 106.22 ล้านบาท ทัง้นีเ้จ้าหนีก้ารค้า TG ลดลง 

22.20 ล้านบาทเนื่องจากปริมาณซือ้แก๊สลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

8. เงินกู้ยิมระยะสัน้ท่ีบริษัทกู้มาเพื่อลงทนุในบริษัทร่วมลดลง เนื่องจากบริษัทได้ช าระคืนโดยใช้กระแสเงิน

สดรับจากการเพิม่ทนุในเดือนมกราคม 2559 

9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพื่มขึน้เนื่องจากในระหวา่งปี 2559 กลุม่บริษัทมีความต้องการลงทนุใน

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิม่ขึน้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทัง้งานก่อสร้าง การขนสง่ และการทดสอบ

ระบบความปลอดภยั 

10. หนีส้นิหมนุเวียนอื่น และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น เพิม่ขึน้จากภาษีขายที่ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ เงินประกนั

ผลงานการก่อสร้างที่หกัไว้กบัผู้ รับเหมา และเงินปันผลค้างจา่ยทีก่ าหนดจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของ ซี เอ 

แซดก่อนการทยอยเข้าซือ้ธุรกิจ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                          

                           (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน์) 

       รองกรรมการผู้จดัการ 
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