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เลขท่ี TG 021/2563         

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์ 2563 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานเปล่ียนแปลงจากปีก่อนเกินรอ้ยละ 20  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษัิท ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบรษัิทย่อย (“กลุม่บรษัิท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งมีรายไดแ้ละก าไรสทุธิเปล่ียนแปลงเกินกว่ารอ้ยละ 20 จากปีก่อน ดงันี ้
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ         

หนว่ย : ลา้นบาท 

  
 31 ธันวาคม 

2562 
 31 ธันวาคม 

2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ ค าอธิบาย 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 3,076.89 2,277.55 799.34 35.10%   

    ธุรกิจขายแก๊ส 742.39 773.68 (31.29) (4.04%) 1 

    ธุรกิจขนส่งทางบก 15.58 15.98 (0.40) (2.50%)   

    ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส 2.06 4.62                   (2.56) (55.41%) 2 

    ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง             2,228.33           1,405.03  823.30 58.60% 3 

    ธุรกิจทดสอบความปลอดภยั 88.53 78.24 10.29 13.15%   

รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ          (2,778.79)       (2,029.13) 749.66 36.94%   

ก าไรขั้นต้น 298.10 248.42 49.68 20.00%   

รายไดอ่ื้น                  18.78                15.24                      3.54  23.23% 4 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย                316.88              263.66                    53.22  20.19%   

ค่าใชจ่้ายในการขาย                  (5.36)             (22.79)                 (17.43) (76.48%) 5 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร              (191.15)           (149.44)                   41.71  27.91% 6 

ตน้ทุนทางการเงิน                (14.56)             (13.10)                     1.46  11.15%   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                  (1.32)                       -                       (1.32) (100.00%) 7  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้                104.50                78.33                    26.17  33.41%   

ภาษีเงินได ้                (30.75)             (19.28)                   11.47  59.49%   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด                  73.75                59.05                    14.70  24.89% 8  

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน:                  (4.29)               (1.34) 2.95    220.15%   

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 69.46               57.71                    11.75  20.36%   

ก าไรสุทธิส าหรับงวด           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 27.16 32.13 (4.97) (15.47%)   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 46.59 26.92 19.67 73.07%   
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1. รายไดจ้ากธุรกิจขายแก๊ส ลดลง จ านวน 31.29 ลา้นบาท คิดเป็น 4.04% เม่ือเทียบกับปีก่อน  เน่ืองจากปริมาณขายแก๊ส

โดยรวมของบริษัทลดลง คิดเป็น 6.28%  ในขณะท่ีราคาขายเฉล่ียระหว่างงวด เพิ่มขึน้ 2.39% เม่ือเทียบกับปีก่อน  ทัง้นี ้

ปริมาณการขาย LPG ในภาคขนส่งในปี 2562 ลดลง 19.80% ซึ่งสอดคลอ้งกับปริมาณการขายแก๊สของผูค้ ้าน ้ามัน

เชือ้เพลงิมาตรา 7  ในภาคขนสง่โดยรวมท่ีลดลงจากปีก่อน  อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดข้ยายฐานลกูคา้ไปในภาคอตุสาหกรรม

มากขึน้ ท าใหป้รมิาณขาย LPG ใหก้ลุม่ลกูคา้ดงักลา่วเพิม่ขึน้ 85.94% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เพ่ือรกัษาปรมิาณการขายแก๊ส

โดยรวมของบรษัิท 

2. รายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ติดตัง้ระบบแก๊ส ลดลงจ านวน 2.56 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง 55.41% จากปีก่อน 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคไม่มีแรงจงูใจในการใช ้LPG ในภาคขนส่ง รายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์ตดิตัง้ระบบแก๊สในระหว่างปี

จึงลดลง 

3. รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสรา้ง เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 823.30 ลา้นบาท  คิดเป็น 58.60% 

เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดต้ามการวดัระดบัความกา้วหนา้ของการปฎิบตังิานรบัเหมาก่อสรา้งของงานโครงการท่ีอยู่ในมือ ซึ่ง

ต่อเน่ืองมาจากการว่าจา้งตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีงานรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนั

และแก๊สท่ีอยู่ระหวา่งก่อสรา้งและยงัไมร่บัรูร้ายได ้จ  านวน 2,377.82 ลา้นบาท  

4. รายไดอ่ื้น เพิม่ขึน้ จ  านวน 3.54 ลา้นบาท คดิเป็น 23.23% จากปีก่อน ทัง้นีเ้กิดจาก 

  - ในระหวา่งปี 2562 กลุม่บรษัิทมีก าไรจากการจ าหน่ายเศษโลหะ รวมถึงเครื่องจกัรและวสัดกุ่อสรา้งท่ีไมไ่ดใ้ชง้านแลว้

 เพิม่ขึน้จ  านวน 3.40 ลา้นบาท รวมทัง้มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารคา่เช่าเคร่ืองมือเพิม่ขึน้จ  านวน 0.94 ลา้นบาท  

  - กลุ่มบริษัทไดจ้ัดประเภทรายไดค้่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนเป็นรายไดอ่ื้น เพิ่มขึน้จ  านวน 

 6.44 ลา้นบาท 

  - ในปี 2562 รายไดบ้รกิารใหค้า่เช่าคลงัเก็บส ารองก๊าซลดลงจากปีก่อน จ านวน 4.62 ลา้นบาท รวมถึงดอกเบีย้รบัและ

ดอกเบีย้จากการลงทนุกบัสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 2.99 ลา้นบาท 

5. ค่าใชจ้่ายในการขาย ลดลงจ านวน 17.43 ลา้นบาท คิดเป็น 76.48% เม่ือเทียบจากปีก่อน เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทจัด

ประเภทคา่ขนสง่แก๊สไปยงัลกูคา้จ านวน 14.70 ลา้นบาท เป็นคา่ใชจ้่ายในการขาย ในขณะท่ีปี 2562 บรษัิทจดัประเภทค่า

ขนส่งแก๊สไปยังลกูคา้จ านวน 13.76 ลา้นบาท เป็นตน้ทุนขายเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 

15 เรื่อง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ (TFRS15) นอกจากนีก้ลุ่มธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทาง

วศิวกรรมมีคา่ใชจ้่ายในการขายในระหวา่งปี 2562 เพิม่ขึน้จ  านวน 1.31 ลา้นบาท คดิเป็น 99.55% เม่ือเทียบจากปีก่อน 

6. ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เพิ่มขึน้จ  านวน 41.71 ลา้นบาท คิดเป็น 27.91% เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากการบนัทึกดอ้ยคา่

ของคลงัก๊าซและสินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งในธุรกิจจ าหน่ายแก๊สปิโตรเลียม จ านวน 22.48 ลา้นบาท รวมถึงกลุ่มบริษัทไดป้รบั

รายการตน้ทนุท่ีเก่ียวกบัสนิทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย เป็นคา่ใชจ้่ายบรหิาร จ านวน 3.96 ลา้นบาท และในระหวา่งปีกลุม่บริษัท

มีผลขาดทนุจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย ์ (ชดุหอ้งพกัอาศยั) จ  านวน 3.12 ลา้นบาท นอกจากนีเ้งินเดือน ผลตอบแทน

tel:02-455-2888
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ต่าง ๆ เก่ียวกับพนักงาน ค่าสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษา และค่าโฆษณา ค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธส์  าหรบัการเสนอขาย

หุน้ออกใหมใ่หก้บัประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกของบรษัิทย่อย เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 13.91 ลา้นบาท 

7. สว่นแบง่ขาดทุนจากบริษัทรว่มเพิม่ขึน้ 1.32 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากปีก่อน เน่ืองจากในระหว่างปี 2562 กลุม่บรษัิทไดเ้ขา้

ลงทนุในบรษัิทรว่มจ านวน 3 แห่ง ดว้ยจ านวนเงินลงทนุเริม่แรก 6.52 ลา้นบาท ซึ่งมีรายละเอียดการลงทนุดงันี ้

-  ธรุกิจจ าหน่ายและตดิตัง้เครื่องมือและเคร่ืองจกัร โดยถือหุน้ในสดัสว่น 47.50% คดิเป็นจ านวนเงินลงทนุ 1.42 ลา้นบาท 

- ธุรกิจบริการซ่อมและบ ารุงรกัษาเครื่องมือและเครื่องจักร โดยถือหุน้ในสดัส่วน 47.50% คิดเป็นจ านวนเงินลงทุน 1.10 

ลา้นบาท 

- ธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยถือหุน้ในสดัสว่น 40% คดิเป็นจ านวนเงินลงทนุ 4.00 ลา้นบาท 

8. ก าไรสุทธิส  าหรับงวดส าหรับปี 2562 จ  านวน 73.75 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 14.70 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึน้ 

24.89% จากปีก่อนท่ีมีก าไรสทุธิ 59.05 ลา้นบาท เน่ืองจากการเติบโตของรายได ้ โดยเฉพาะรายไดจ้ากธุรกิจรับเหมา

ก่อสรา้ง โดยอตัราก าไรสทุธิส  าหรบัปี 2562 เท่ากบั 2.40% ใกลเ้คียงกนักบัอตัราก าไรสทุธิของปีก่อน 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

หนว่ย: ลา้นบาท 

  
 31 ธันวาคม 

2562 
 31 ธันวาคม 

2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138.27 212.68 (74.41) (34.99%) 

เงินลงทุนชัว่คราว - 59.90 (59.90) (100.00%) 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 320.57 255.88 64.69 25.28% 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 692.30 286.04 406.26 142.03% 

เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.32 - 0.32 100.00% 

สินคา้คงเหลือ  201.51 308.56 (107.05) (34.69%) 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 20.66 - 20.66 100.00% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 43.01 10.98 32.03 291.64% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน  1,416.65 1,134.04 282.61 24.92% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 48.85 37.35                  11.50  30.79% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5.21 -                    5.21  100.00% 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  11.04 22.28                (11.24) (50.45%) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  692.02 564.97                127.05  22.49% 

tel:02-455-2888


  

            บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที ่140/1 ถนนกาญจนาภเิษก แขวง/เขตบางแค จังหวดักรุงเทพฯ 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 

 

หนว่ย: ลา้นบาท 

  
 31 ธันวาคม 

2562 
 31 ธันวาคม 

2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

ค่าความนิยม 19.38 19.38                       -    0.00% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14.49 13.68                    0.81  5.92% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5.61 3.98                    1.63  40.95% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 106.39 117.93                (11.54) (9.79%) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 902.99 779.58               123.41  15.83% 

รวมสินทรัพย์  2,319.64 1,913.62 406.02 21.22% 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         

หนีสิ้นหมุนเวยีน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 238.95 59.18 179.77 303.77% 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน   399.23 346.27 52.96 15.29% 

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและรายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 241.90 385.02              (143.12) (37.17%) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.50 -                    2.50  100.00% 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

38.64 38.64 - 0.00% 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9.57 2.45                    7.12  290.61% 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 0.58 1.35                  (0.77) (57.04%) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26.92 24.89                    2.03  8.16% 

รวมหน้ีสินหมนุเวยีน 958.29 857.80               100.49  11.71% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน         

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 105.06 143.70 (38.64) (26.89%) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 22.58 3.48 19.10 548.85% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16.41 7.70 8.71 113.12% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                  20.41                   12.10  8.31 68.68% 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวยีน 164.46 166.98                 (2.52) (1.51%) 

รวมหนี้สิน  1,122.74 1,024.78                 97.96  9.56% 

ส่วนของเจ้าของ         

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 400.00 400.00 - 0.00% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 305.53 305.53 - 0.00% 
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หนว่ย: ลา้นบาท 

  
 31 ธันวาคม 

2562 
 31 ธันวาคม 

2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 20.64 20.64 - 0.00% 

ก าไรสะสม 74.52 80.98 (6.46) (7.98%) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 81.85 1.07 80.78 7,549.53% 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 882.54 808.22 74.32 9.20% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 314.36 80.62 233.74 289.93% 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,196.90 888.84 308.06 34.66% 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,319.64 1,913.62 406.02 21.22% 

 

สนิทรพัยร์วมของกลุม่บรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้จ  านวน  406.02  ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 21.22%  

จากปีก่อนท่ีมีสนิทรพัยร์วม 1,913.62 ลา้นบาท เป็น 2,319.64 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

- กลุม่บรษัิทมีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น เพิม่ขึน้จ  านวน 64.69 ลา้นบาท เน่ืองจากการเรียกเก็บเงินคา่บรกิารจาก

ลกูคา้ส  าหรบัธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้งในระหวา่งงวด แตย่งัไมถ่ึงก าหนดช าระเงินของลกูคา้ 

- กลุ่มบริษัทมีรายไดท่ี้ยังไม่ไดเ้รียกช าระ จากงานรบัเหมาก่อสรา้งน า้มนัและแก๊สระหว่างงวดเพิ่มขึน้จากปีก่อน

จ านวน  406.26 ลา้นบาท เน่ืองจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งมากกว่าเงินค่างวดงานท่ีสามารถ

เรียกเก็บจากลกูคา้ได ้ 

- กลุม่บรษัิทมีการลงทนุในท่ีดนิ อาคาร และโรงงานแห่งใหม ่ (จงัหวดัชลบรุี) ส  าหรบัธรุกิจรบัเหมาก่อสรา้ง จ านวน

เงินประมาณ 98 ลา้นบาท  รวมทัง้ซือ้เครื่องมือและอุปกรณ์ส  าหรบัธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และธุรกิจใหบ้ริการ

ทดสอบความปลอดภัยระหว่างปี 2562 จ านวน 99.76 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ

เพ่ือรองรบัปริมาณงานการใหบ้รกิารท่ีเพิ่มขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทไดบ้นัทึกค่าเผ่ือจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ในธุรกิจ

จ าหน่ายแก๊ส จ านวน 22.48 ลา้นบาท (ในไตรมาส 1 ปี 2562) และมีคา่เส่ือมราคาในระหว่างงวดจ านวน 63.02 

ลา้นบาท รวมทัง้จัดประเภทท่ีดินท่ีลงนามในสญัญาซือ้ขายแลว้ ส  าหรบัการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั จ  านวน 

20.66 ลา้นบาท ไปเป็นสนิทรพัยท่ี์ถือเพ่ือขาย 

- สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน เพิ่มขึน้จ  านวน 32.03 ลา้นบาท เน่ืองจากภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีรอขอคืนจ านวน 

27.44 ลา้นบาท  

- สินคา้คงเหลือลดลงจ านวน 107.05 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีการน าสินคา้คงเหลือไปใชใ้นงานรบัเหมา

ก่อสรา้งระหวา่งงวด  

- อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุลดลงจ านวน 11.24 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุม่บรษัิทมีการจ าหน่ายหอ้งชุดพกัอาศยั

ในระหวา่งงวด  
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หนีส้นิรวมของกลุม่บรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ขึน้จ  านวน 97.96 ลา้นบาท คดิเป็นการเพิม่ขึน้ 9.56%  จาก

ปีก่อนท่ีมีหนีส้นิจ านวน 1,024.78 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1,122.74 ลา้นบาท  เน่ืองจาก 

- เงินรบัล่วงหนา้ค่างานก่อสรา้งและรายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ลดลง จ านวน 143.12 ลา้นบาท  เน่ืองจากการ

น ามาหกักบัการรบัรูร้ายไดแ้ละการเรียกเก็บเงินงวดจากลกูคา้ในระหวา่งปี 2562  

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จ  านวน 38.64 ลา้นบาท หรือลดลง 26.89% 

เน่ืองจากการช าระหนีต้ามก าหนดระยะเวลาในสญัญา 

- กลุ่มบริษัทไดกู้เ้งินระยะสัน้เพ่ือน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการเพิ่มขึน้ระหว่างงวดรวมจ านวน 179.77  

ลา้นบาท 

 ส่วนของเจา้ของรวมของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้จ  านวน 308.06 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีมีส่วน

ของเจา้ของจ านวน 888.84 ลา้นบาท เป็น 1,196.90 ลา้นบาท เน่ืองจากการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็น

ครัง้แรกของบรษัิทย่อยในเดือนมกราคม 2562 ท าใหส้ว่นของผูถื้อหุน้เพิม่ขึน้สทุธิ 287.59 ลา้นบาท  ประกอบกบัมีก าไรเบด็เสร็จ

รวมส าหรบังวดจ านวน 69.46 ลา้นบาท  ทัง้นีก้  าไรสะสมของกลุ่มบริษัทลดลงเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดของ

บรษัิทและบรษัิทย่อย รวมทัง้สิน้จ  านวน 49.35 ลา้นบาท  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current ratio) ของกลุม่บรษัิทเท่ากับ 1.48 เท่า แสดงว่า

กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องในการช าระหนีร้ะยะสัน้ ส่วนอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (Debt to Equity ratio) และ อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมี

ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 1.27 เท่าและ 0.47 เท่า

ตามล าดบั แสดงถึงความเส่ียงในการผดินดัช าระหนีอ้ยู่ในระดบัต ่า 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ                           

       

 

                           (นางสาวนิตา ตรีวีรานวุฒัน)์ 

           รองกรรมการ 
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