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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ และควรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำปจั จัยควำมเสีย่ งในหัวข้อนี้ รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีป่ รำกฏในเอกสำรนี้ ก่อน
กำรตัดสินใจลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
ปจั จัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ เห็นว่ำมีนัยสำคัญและอำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่ อบริษัทฯ และมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ รวมทัง้ อำจส่งผลต่ อกำรลงทุนของผู้ลงทุนในทำง ลบอย่ำงมี
นัยสำคัญ โดยปจั จัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้มกี ำรประเมินจำกสถำนกำรณ์ในปจั จุบนั ทัง้ นี้ อำจยังมีควำมเสีย่ งอื่นๆ
ทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ณ ปจั จุบนั หรือเป็ นควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ พิจำรณำในขณะนี้แล้วเห็นว่ำไม่มผี ลกระทบ
ในสำระสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ปจั จัย ควำมเสี่ยงสำหรับ กลุ่ ม บริษัท ฯที่อ ำจจะมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนจำกกำรลงทุ นของผู้ลงทุน อย่ำ งมี
นัยสำคัญสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ

ควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ สำมำรถจำแนกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ควำมเสีย่ งทีก่ ระทบต่อผู้
ประกอบธุรกิจ พลังงำนโดยเฉพำะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ทงั ้ ระบบ (Systematic Risk) และควำมเสีย่ ง
เฉพำะของกลุ่มบริษทั ฯ (Unsystematic Risk) โดยรำยละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 ความเสี่ยงที่ กระทบต่อผู้ประกอบธุรกิ จพลังงานโดยเฉพาะธุรกิ จที่ เกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
ทัง้ ระบบ (Systematic Risk)
3.1.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายราคาก๊าซNGV
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรำยได้
จำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติจำนวน 1,385.22 ล้ำนบำท 1,386.40 ล้ำนบำท และ 1,195.38
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ ผลกำรดำเนินงำนจะเกีย่ วโยงกับรำคำก๊ำซNGV โดยตรง ซึง่ รำคำก๊ำซNGV จะ
ถูกกำหนดโดยรัฐบำล ในระยะเวลำหลำยปี ทผ่ี ่ำนมำ ครม. มีมติออกมำหลำยครัง้ ต่อรำคำก๊ำซNGV เช่น
ปี 2554 มติ ครม. ให้มกี ำรปรับขึน้ รำคำก๊ำซNGV เดือนละ 0.50 บำท จนถึงเดือนธันวำคม 2555 ซึง่ จะ
ทำให้รำคำก๊ำซNGV ปรับเพิม่ ขึน้ จำก 8.50 บำทต่อกิโลกรัม ไปถึง 14.50 บำทต่อกิโลกรัม ต่อมำในปี
2555 กพช.มีมติให้ตรึงรำคำก๊ำซNGV ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม และเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2557 ที่
ประชุม กบง. มีมติปรับขึ้นรำคำก๊ำซ NGV 1.00 บำทต่อกิโลกรัมเป็ น 11.50 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็ น
รำคำก๊ำซ NGV จนถึงปจั จุบนั อย่ำงไรก็ตำม รำคำที่ 11.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็ นรำคำที่ ปตท. ในฐำนะ
ผูข้ ำยก๊ำซ NGV กล่ำวว่ำยังประสบผลขำดทุนจำกกำรดำเนินธุรกิจจำหน่ำยก๊ำซNGV เพรำะมีตน้ ทุนกำร
ดำเนินกำรประมำณ 14.50 บำทต่อกิโลกรัม ไม่จงู ใจในกำรขยำยสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV1 จึงไม่สำมำรถ
1
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แก้ปญั หำควำมไม่เพียงพอของสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ต่ อควำมต้องกำรใช้ของประชำชนหลังจำก
ประชำชนหันมำใช้ก๊ำซ NGV เพิม่ มำกยิง่ ขึน้ เพื่อแก้ปญั หำน้ำมันรำคำแพง2 ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำนโยบำย
รำคำก๊ำซNGV มีโอกำสเปลีย่ นแปลงได้และมีควำมไม่แน่ นอนเกีย่ วกับรำคำก๊ำซNGV ในอนำคต บริษทั
ฯ และผูบ้ ริหำรบริษทั ฯ บริหำรควำมเสีย่ งนี้โดยกำรติดตำมข่ำว นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงพลังงำน
กระทรวงอุตสำหกรรม กรมธุรกิจพลังงำน กรมกำรขนส่งทำงบก ปตท. และหน่ วยงำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่ำงใกล้ชดิ รวมถึงกำรสอบถำมผูป้ ระกอบกำร ผูข้ ำยสินค้ำ ลูกค้ำ และแหล่งข้อมูลภำยในต่ำงๆ เพื่อ
เตรียมกำรและแผนกำรรองรับกำรเปลีย่ นแปลงไว้ล่วงหน้ำ
3.1.1.2 ความเสี่ยงจากผลต่างระหว่างราคาน้ามันและราคาก๊าซNGV ลดลง
ปจั จุบนั ก๊ำซ NGV ถือเป็ นเชือ้ เพลิงทำงเลือกสำหรับใช้ในรถยนต์จะประหยัดกว่ำกำรใช้น้ ำมัน
ดีเซลและน้ ำมันเบนซิน 91 ประมำณร้อยละ 65 และ ร้อยละ 80 ตำมลำดับ (โปรดดูรำยละเอียดกำร
เปรียบเทียบรำคำก๊ำซ NGV กับเชื้อเพลิงอื่นในหัวข้อ 2.2.3 ภำวะอุตสำหกรรม) หำกผลต่ำงระหว่ำง
รำคำน้ ำมันและรำคำก๊ำซNGV ลดลง อำจส่งผลให้กำรขยำยตัวของกำรใช้ก๊ำซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงใน
รถยนต์ลดลง ซึง่ จะส่งผลต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนี้


ธุรกิ จสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ หลัก ธุรกิ จขนส่ งก๊าซ NGV และธุรกิ จสถานี
บริ การก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ เมื่อประชำชนมีแรงจูงใจในกำรใช้ก๊ำซ NGV
ลดลง อำจส่งผลให้กำรขยำยตัวของปริมำณก๊ำซ NGV ที่จำหน่ ำยที่สถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV ลดลง ส่งผลต่อโอกำสในกำรขยำยตัวของปริมำณกำรอัดก๊ำซ และกำรขนส่งก๊ำซ
NGV ซึง่ จะส่งผลต่อกำรเติบโตของรำยได้ของบริษทั ฯ โดยตรง



ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงสถานี บริ การก๊าซ NGV เมื่อประชำชน
มีแรงจูงใจในกำรเปลี่ยนมำใช้ก๊ำซ NGV ลดลง ปริมำณก๊ำซ NGV ที่จำหน่ ำยที่สถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์อำจมีกำรขยำยตัวลดลง ปตท.และผูป้ ระกอบกำร
สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV เอกชนอำจไม่มแี รงจูงใจในกำรเพิม่ จำนวนสถำนีบริกำรก๊ำซNGV



ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ เมื่อประชำชนไม่มแี รงจูงใจในกำรเปลีย่ นมำใช้ก๊ำซ
NGV อำจทำให้บริษทั ฯ จำหน่ ำย ติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV และ LPG และให้บริกำร
ดูแลรักษำและซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ก๊ำซในรถยนต์ได้ลดลง และจำนวนรถบรรทุกทีจ่ ะมำ
ใช้บริกำรติดตัง้ ชุดถังก๊ำซลดน้อยลง

2
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3.1.1.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติตอ้ งอำศัยก๊ำซธรรมชำติเป็ นวัตถุดบิ หลัก หำกก๊ำซธรรมชำติ
เกิดกำรขำดแคลนเนื่องจำกสำเหตุใดๆ ก็ตำม เช่น ปตท. มีปญั หำในกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ3 ระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติเกิดกำรชำรุดเสียหำย เป็ นต้น จะส่งผลให้รำยได้ของบริษัทฯ ลดลง อย่ำงไรก็ตำม
บริษทั ฯ เชื่อว่ำโอกำสเกิดกำรขำดแคลนก๊ำซ NGV มีค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกก๊ำซธรรมชำติมสี ่วนสำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ กระทรวงพลังงำน โดยสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนให้
ควำมสำคัญต่อควำมมันคงด้
่ ำนพลังงำน โดยกำหนดแผนยุทธศำสตร์ทเ่ี น้นกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนกับกำรจัดหำพลังงำน นอกจำกนัน้ ปตท. ซึ่งเป็ นผู้จดั หำก๊ำซธรรมชำติของ
ประเทศ ยังกำหนดพันธกิจในกำรสร้ำงควำมมันคงด้
่
ำนพลังงำนในระยะยำวโดยกำรจัดหำพลังงำนใน
ปริมำณทีเ่ พียงพอมีคุณภำพได้มำตรฐำน และรำคำเป็ นธรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
3.1.1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
กำรให้บริกำรของบริษัทฯในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติจะต้องใช้วตั ถุดบิ ส่วนใหญ่เป็ น
อะไหล่เครื่องอัดก๊ำซชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบเครื่องอัดก๊ำซถังก๊ำซและเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมีเหล็กเป็ น
ส่วนประกอบหลัก ดังนัน้ หำกรำคำเหล็กในตลำดโลกมีกำรปรับตัวสูงขึน้ ย่อมส่งผลให้ต้นทุนกำรดำเนิน
โครงกำรของบริษัทฯ จะเพิม่ ขึน้ โดยในช่วง ปี 2556 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557
บริษทั ฯ สังซื
่ อ้ กลุ่มวัตถุดบิ ดังกล่ำวโดยมีสดั ส่วนประมำณร้อยละ 23 และ 20ของยอดสังซื
่ อ้ รวม

ประเภทของวัตถุดิบ

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม2556

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รถยนต์และอะไหล่

709.55

48.09

221.74

44.35

ก๊ำซ NGV

162.62

11.02

71.29

14.26

เชือ้ เพลิง(1)

84.25

5.71

55.02

11.00

อะไหล่เครือ่ งอัดก๊ำซ(2)

85.76

5.81

51.18

10.24

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

42.47

2.88

21.61

4.32

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ(3)

29.87

2.02

12.15

2.43

อุปกรณ์ประกอบเครือ่ งอัดก๊ำซ(4)

22.85

1.55

8.57

1.71

ถังก๊ำซ NGV / LPG (5)

179.51

12.17

7.95

1.59

วัตถุดบิ อืน่ ๆ (6)

158.71

10.76

50.47

10.09

รวมทัง้ หมด

1,475.60

100.00

499.97

100.00

หมำยเหตุ :
(1) น้ำมันดีเซลสำหรับธุรกิจขนส่งก๊ำซ และ ก๊ำซ LPG
(2) สำหรับกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำเครือ่ งอัดก๊ำซ
(3) หม้อแปลงไฟฟ้ำ ท่อไฟ และสำยไฟฟ้ำ
3
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(4) อุปกรณ์สำหรับประกอบเครือ่ งอัดก๊ำซไ ด้แก่ Bare Shaft และอุปกรณ์ระบำยควำมร้อน (Heat Exchanger)เป็นต้น
(5) ในปี 2556 บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรทำโครงกำรหำงตูข้ นส่งสำหรับรถขนส่งก๊ำซ NGV
(6) เหล็กรูปพรรณ อุปกรณ์ระบบก๊ำซรถยนต์ อุปกรณ์ต่อยึดต่ำงๆ เป็นต้น

อย่ำงไรก็ตำมผูบ้ ริหำรลดควำมเสีย่ งนี้โดยบริษทั ฯจะคิดคำนวณผลกระทบจำกควำมเสีย่ งของ
ควำมผันผวนของรำคำวัตถุ ดิบ รวมไว้ในกำรคำนวณต้นทุนของโครงกำรและติด ตำมแนวโน้ มรำคำ
เหล็กในตลำดโลกอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อดำเนินกำรวำงแผนกำรสังซื
่ ้อวัตถุดบิ สำหรับโครงกำรนอกจำกนัน้
รำคำของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ท่ที ำมำจำกเหล็กมีควำมผันผวนต่ ำเมื่อเทียบกับรำคำเหล็กอีกทัง้ ต้นทุน
วัตถุดบิ ประเภทเหล็กคิดเป็ นสัดส่วนค่อนข้ำงต่ ำ เมื่อเทียบกับต้นทุนรวมของบริษัทฯกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำคำเหล็กจึงมีผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯอย่ำงไม่มนี ยั สำคัญ
3.1.1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีกำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ จำกต่ำงประเทศ โดยในปี 2556 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ จำกต่ำงประเทศในร้อยละ 23.78 และ 10.50 ของยอดกำร
สังซื
่ อ้ รวม ตำมลำดับ บริษทั ฯ จะสังซื
่ อ้ ในเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ และยูโร ในขณะทีร่ ำยได้เกือบทัง้ หมด
เป็ นกำรขำยภำยในประเทศ ทำให้บริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น ในกรณีทอ่ี ตั รำแลกเปลีย่ น
มีควำมผัน ผวนอำจส่งผลกระทบต่ อผลกำไรของบริษัทฯ ได้ โดยหำกเงินบำทมีแนวโน้ ม อ่อนค่ำลง
ต้นทุนของกำรซือ้ วัตถุดบิ จะเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทำให้อตั รำกำไรของบริษทั ฯ ลดลง
ทัง้ นี้ในปี 2554 – 2556 และ ณ สิน้ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
จำนวน 1.29 ล้ำนบำท 1.19 ล้ำนบำท 2.34ล้ำนบำท และ 0.14ล้ำนบำท ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว ในกำรประเมินรำคำเพื่อกำหนดรำคำ
โครงกำรต่ำงๆ บริษทั ฯ ได้เผื่อควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นไว้ในกำรคำนวณต้ นทุนวัตถุดบิ แล้ว
เพื่อครอบคลุมควำมเสีย่ งของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศในระดับหนึ่ง และบริษทั ฯ มีกำรทำ
สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสำหรับกำร
สังซื
่ อ้ มูลค่ำสูง นอกจำกนี้ ในเดือนสิงหำคม 2557 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทำ
หน้ำที่กำกับดูแลและบริหำรควำมเสีย่ งในด้ำนต่ ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน เพื่อ
ป้องกันควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3.1.2

ความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มบริษทั ฯ (Unsystematic Risk)
3.1.2.1 ความเสี่ยงในธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องก๊าซธรรมชาติ


ความเสี่ยงจากเครือ่ งอัดก๊าซธรรมชาติ เกิ ดความเสียหาย

ในสถำนีบริกำรอัดก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี มีเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติจำนวน 11 เครื่อง ทีใ่ ช้อดั ก๊ำซให้กบั รถขนส่ง NGV เพื่อขนส่งไปยังสถำนีบริกำรลูก
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักเปิ ดดำเนินกำร 24 ชัวโมง
่
ตลอด 365 วันต่อปี โดยบริษทั ฯ ตก
ลงกับ ปตท. เกีย่ วกับปริมำณอัดก๊ำซไม่ต่ ำกว่ำ 350 ตันต่อวัน และมีกำลังสำรองกำรผลิตร้อย
ละ 25 ตลอดอำยุสญ
ั ญำ และต้องอัดก๊ำซ NGV ให้รถขนส่ง NGV ได้อย่ำงน้อย 10 คันพร้อม
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กัน และมีอตั รำกำรเติมไม่น้อยกว่ำ 12 ตันต่อชัวโมง
่ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถทำได้ตำมทีไ่ ด้ตก
ลงไว้ บริษทั ฯ ต้องชดเชยค่ำเสียหำยในส่วนทีข่ ำด ให้กบั ปตท. อัตรำ 1.5 เท่ำของค่ำตอบแทน
กำรอัดก๊ำซ ดังนัน้ หำกเกิดควำมเสียหำยกับสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก หรือเครื่องอัด
ก๊ำซธรรมชำติ จนกระทังบริ
่ ษทั ฯ ไม่สำมำรถอัดก๊ำซ NGV ได้ตำมทีต่ กลงกันไว้กบั ปตท. จะ
ส่งผลให้รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลงและเกิดรำยจ่ำยเพิม่ ขึน้ จำกค่ำชดเชยควำมเสียหำย
ในระยะเวลำ 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่เคยต้องจ่ำยค่ำชดเชยค่ำเสียหำยให้แก่ ปตท.
เนื่องจำกควำมผิดพลำดจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรซ่อมแซม
และบำรุงรักษำเครื่องอัดก๊ำซทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มี
กำรบริหำรจัดกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย เช่น มีกำรสับเปลี่ยนกำรใช้เครื่องอัด
ก๊ำซธรรมชำติเพื่อให้เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติแต่ละเครื่องมีอำยุกำรใช้งำนเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน มี
กำรวำงแผนตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติสม่ำเสมอ เป็ นต้น
นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ มีวงเงินประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ จำนวน 150.00 ล้ำนบำท
ซึง่ ครอบคลุมสิง่ ปลูกสร้ำง อำคำรสถำนี อุปกรณ์และเครื่องจักรทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลักของบริษทั ฯ


ความเสี่ยงจากจากอุบตั ิ เหตุในสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์

ในสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV มีลูกค้ำซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำรเติมก๊ำซ NGV
จำนวนมำก หำกไม่มกี ำรควบคุมอย่ำงเคร่งครัดอำจเกิดอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเติมก๊ำซ NGV ได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรกำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยภำยในสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV
และปฏิบตั ติ ำมคู่มอื มำตรฐำนสถำนีบริกำรก๊ำซที่ ปตท.กำหนด และกำหนดให้พนักงำนปฏิบตั ิ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรควบคุมบุคคลภำยนอก
โดยในระยะเวลำ 3 ปี ท่ผี ่ำนมำตัง้ แต่ปี 2554 – 2556 และ ณ สิน้ เดือนมิถุนำยน 2557
บริษทั ฯ ไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุรำ้ ยแรงทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ของบริษทั ฯ
นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ มีวงเงินประกันทรัพย์สนิ จำนวน 20.00 ล้ำนบำท ซึง่ ครอบคลุมสิง่
ปลูกสร้ำง อำคำรสถำนี อุปกรณ์และเครื่องจักรทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซ NGV


ความเสี่ยงจากการเกิ ดอุบตั ิ เหตุของรถขนส่งก๊าซ NGV

เนื่องจำกรถขนก๊ำซ NGV ของบริษทั ฯ ต้องขนส่งก๊ำซ NGV ให้แก่ ปตท. ประมำณ 120
เทีย่ วต่อวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
จึงมีควำมเสีย่ งทีร่ ถขนส่งก๊ำซNGV อำจเกิดอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำร
ขนส่งได้ และอำจจะส่งผลต่อกำรยกเลิกสัญญำหรือไม่ต่อสัญญำจ้ำงขนส่งก๊ำซฯ กับบริษัทฯ
รวมถึงกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี 2554 – 2556 และ ณ สิน้ 30 มิถุนำยน 2557
รถขนส่งก๊ำซNGV ของบริษทั ฯ ไม่เคยมีอุบตั เิ หตุทร่ี ำ้ ยแรงเกิดขึน้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งนี้และให้ควำมสำคัญอย่ำงสูงสุด โดยจัดให้มี
ระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ทำหน้ำทีค่ วบคุม
กำกับดูแลและเก็บข้อมูลผ่ำนระบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อติดตำมรถขนส่ง
เพื่อให้ทรำบตำแหน่ งปจั จุบนั รวมทัง้ ตรวจวัดระยะทำงในกำรขนส่ง พร้อมๆ กับกำรวัดระดับ
ควำมเร็วของรถ โดยมีขอบเขตควำมเร็วจำกัดที่ 60 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ
จัดให้มพี นักงำนประจำรถ 2 คนในทุกเทีย่ วเพื่อช่วยเหลือในกำรดูเส้นทำงและอื่นๆ ที่จำเป็ น
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โดยบริษทั ฯ จะมีกำรอบรมพนักงำนขับรถก่อนให้ปฏิบตั งิ ำนจริง และกำชับให้ต้องปฏิบตั ติ ำม
มำตรกำรควำมปลอดภัยของ ปตท. อย่ำงเคร่งครัด และห้ำมกำรจอดรถระหว่ำงทำงกำรขนส่ง
ก๊ำซจำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักไปยังสถำนีปลำยทำง
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ได้จดั ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สนิ ในวงเงิน 210.14 ล้ำน
บำทและประกันภัยคุม้ ครองควำมเสียหำยของคู่กรณีตำมพระรำชบัญญัตปิ ระกันภัย


ความเสี่ยงการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่

บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติกบั ลูกค้ำรำยใหญ่ 1 รำย ได้แก่ ปตท.
ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ ำยก๊ำซ NGV รำยเดียวของประเทศ ในขณะที่บริษัทฯ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญใน
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ จึงมีกำรให้บริกำรทำงธุรกิจกันมำโดยตลอด โดยในปี 2556
และงวดหกเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2557 บริษัทฯ มีรำยกำรทำงกำรค้ำ กับ ปตท.
จำนวน 939.15 ล้ำนบำท และ 504.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.31 และร้อย
ละ 43.00 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
หำก ปตท. ไม่จดั จ้ำงบริษทั ฯ ในธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติอกี ต่อไป จะส่งผลให้
รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลง อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำว่ำจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด ส่ง
มอบงำนและบริกำรที่มคี ุณภำพและกำรดำเนินงำนที่มปี ระสิทธิภำพสูง บริษทั ฯ จึ งได้รบั กำร
ว่ำจ้ำงจำก ปตท. อย่ำงต่อเนื่องจนกระทังป
่ จั จุบนั โดยบริษัทฯ และปตท. เป็ นคู่คำ้ ที่ดตี ่อกัน
โดยทำกำรค้ำต่อกันมำมำกกว่ำ 21 ปี และไม่เคยมีเหตุกำรณ์ ทำให้เกิดกำรเลิกจ้ำงบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งนี้จงึ ได้ขยำยขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้ำง
รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ เพิม่ เติม ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์ ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยังมีแผนกำรขยำยกลุ่มลูกค้ำไปยังโรงงำนอุตสำหกรรมในอนำคต ดัง
บริษทั ฯ เริม่ มีโครงกำรจัดหำและขนส่งก๊ำซธรรมชำติให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้น



ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิ กสัญญาก่อนกาหนด

บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจภำยใต้สญ
ั ญำทีส่ ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ สัญญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ สัญญำจัดตัง้
สถำนีบริกำรฯสัญญำจ้ำงขนส่งก๊ำซฯ สัญญำโครงกำรในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และ
ซ่อมบำรุงสถำนีบริกำรก๊ำซNGV ซึ่งมีรำยได้รวมกันในปี 2554 – 2556 และ ณ สิน้ 30
มิถุนำยน 2557 จำนวน 950.96 ล้ำนบำท 997.20 ล้ำนบำท 1,025.55 ล้ำนบำท และ 826.60
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนรำยได้รอ้ ยละ 61.65 ร้อยละ 62.62 ร้อยละ 48.38 และ
ร้อยละ 70.05 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ หำกบริษทั ฯ ถูกยกเลิกสัญญำก่อนกำหนดจะส่งผลให้
รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลง สำเหตุของกำรถูกยกเลิกสัญญำมีได้หลำยประกำร เช่น กำรทีบ่ ริษทั
ฯ ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำและมิได้แก้ไขได้ทนั ตำมกำหนดเวลำ เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งนี้มำโดยตลอด ซึง่ บริษทั ฯ มีมำตรกำรลด
ควำมเสีย่ งในปจั จัยทีบ่ ริษทั ฯ สำมำรถควบคุมได้โดยกำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำม
สัญญำต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนสำกล ได้แก่ มำตรฐำน BS OHSAS
18001 มำตรฐำน ISO 9001:2008 มำตรฐำน TIS 18001:2001 (โปรดดูรำยละเอียดของ
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มำตรฐำนในหัวข้อ 2.2.5 มำตรฐำนทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั ) และมำตรฐำนและข้อกำหนดของ ปตท.
ในกำรปฏิบตั งิ ำน อย่ำงไรก็ดี ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ ไม่เคยถูกยกเลิกสัญญำใดๆ มำก่อน


ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในสิ นค้าหลัก

ปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยและประกอบรวมทัง้ บริกำรซ่อมบำรุงเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติ Knox Western ในประเทศไทย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทน
จำหน่ ำยเครื่องอัดก๊ำซ CNG รุ่น Knox Western 3000 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรจำหน่ ำยให้แก่ ปตท.ซึ่งKnox Westernเป็ นแบรนด์ของเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติทม่ี ชี ่อื เสียงทำให้บริษทั ฯ มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันในกำรจัดหำชิน้ ส่วนอะไหล่
รวมถึงกำรซ่อมแซมบำรุงรักษำเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติในสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักของ
ปตท. โดยที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้รบั สัญญำโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับชิ้ นส่วนอุปกรณ์ของ Knox
Western ในปี 2555 – 2556 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เป็ นจำนวน
120.00 ล้ำนบำท 27.48 ล้ำนบำท และ 120.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หำกบริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยแต่ เ พีย งรำยเดี ย วในประเทศไทย (Sole
Distributor) และบริษัทคู่แข่ง อื่นสำมำรถจัดจำหน่ ำยชิ้นส่วนอะไหล่ของ Knox Western ได้
บริษทั ฯ จะมีคู่แข่งในกำรเข้ำร่วมประมูลแข่งและบริษทั ฯ อำจสูญเสียโอกำสในกำรได้รบั กำร
ว่ำจ้ำงอย่ำงทีผ่ ่ำนมำ
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ และ Knox Western มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดีต่อกันตัง้ แต่
บริษทั ฯ เริม่ ทำธุรกิจกับ ปตท. โดยทำกำรค้ำต่อกันมำมำกกว่ำ 7 ปี และบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ำม
ข้อตกลงอย่ำงเคร่งครัด และสังซื
่ ้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนัน้ บริษัทฯ
เชื่อว่ำ ด้วยประสบกำรณ์ ควำมเชีย่ วชำญและชื่อเสียงในประเทศ บริษัทฯ จะสำมำรถรักษำ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ Knox Western ได้ในระยะยำวในอนำคต


ความเสี่ยงจากความต่อเนื่ องของรายได้จากงานโครงการ

ในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถำนีบริกำรก๊ำซNGV บริษทั ฯ
จะต้องเข้ำประมูลงำนจำกเจ้ำของโครงกำร ซึง่ ผลกำรประมูลมีควำมไม่แน่นอน รวมถึงโครงกำร
ทีบ่ ริษทั ฯ รับจ้ำงโครงกำรให้แก่บริษทั เอกชนมีควำมผันผวนตำมปริมำณงำน ซึง่ จะส่งผลให้ผล
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ มีควำมผันผวนตำมปริมำณงำนทีบ่ ริษทั ฯ ประมูลได้และระยะเวลำกำร
ส่งมอบงำนในแต่ละปี
ในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุง
สถำนี บ ริก ำรก๊ ำ ซ NGV จ ำนวน 567.27 ล้ำ นบำท 464.34 ล้ำ นบำท 408.31 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับหรือคิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 18.14 ระหว่ำงปี 2554 – 2555 และลดลงร้อยละ 12.07
ระหว่ำงปี 2555 – 2556 ตำมลำดับ นอกจำกนี้ รำยได้ในงวดหกเดือนปี 2556 และงวดหก
เดือน ปี 2557 เท่ำกับ 283.04 ล้ำนบำท และ 492.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นกำร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 74.01
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้ นรักษำชื่อเสียงของ
บริษทั ฯ และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ โดยกำรส่งมอบงำนทีม่ คี ุณภำพและมำตรฐำนใน
รำคำที่เหมำะสม ตำมระยะเวลำที่กำหนด ที่ผ่ำ นมำ บริษัทฯ ได้ร ับเชิญให้เ ข้ำร่ วมประมูล
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โครงกำรใหม่ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และมีช่ือ เสีย งที่ดีใ นวงกำรอุ ต สำหกรรมซึ่ง ท ำให้บ ริษัท ฯ มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงในธุรกิจนี้ ส่งผลถึงควำมสำมำรถในกำรประมูลงำนและกำร
ได้รบั จ้ำงงำนโครงกำรใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง


ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานที่มีทกั ษะความชานาญ

ธุร กิจ ของบริษัท ฯ เกี่ย วข้อ งกับ งำนเชิง วิศ วกรรมและเทคนิ ค ด้ำ นเครื่อ งกลและก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ บริษัทฯ จึงจำเป็ นต้องมีบุ คลำกรที่มีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำ น
วิศวกรรมและเทคนิค ได้แก่ กำรออกแบบระบบก๊ำซ กำรประกอบเครื่ องอัดก๊ำซกำรเชื่อมต่อ
ระบบก๊ำซธรรมชำติ กำรทดสอบและกำรควบคุมกำรทำงำนของระบบและอุปกรณ์ต่ำงๆ กำร
สูญเสียบุคลำกรเฉพำะทำง เช่น หัวหน้ำโครงกำร หรือหัวหน้ำวิศวกร หรือพนักงำนในตำแหน่ง
สำคัญอื่นๆ เป็ นต้น จะส่งผลให้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อำจมีควำมล่ำช้ำและไม่ต่อเนื่ อง
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ บริษทั ฯ ยึดมัน่
ว่ำบุคลำกรทุกคนเป็ นทรัพยำกรที่มคี ่ำและเป็ นปจั จัยสำคัญในกำรดำเนินงำนและผลักดันให้
บริษทั ฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและแผนธุรกิจทีว่ ำงไว้ได้ บริษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญกับกำร
กำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำทักษะและ
ควำมสำมำรถ รวมถึงควำมรับผิดชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำงอำชีพ (Career Path) ของ
บุคลำกรในแต่ละระดับ รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมกับควำมรูค้ วำมสำมำรถของแต่ละ
บุคคลเพื่อรักษำไว้ซง่ึ บุคลำกรทีม่ คี ุณภำพไว้


ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนั กาหนดเวลา

ในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV บริษทั ฯ จะรับจ้ำงเป็ น
ผูจ้ ดั หำชิน้ ส่วนอุปกรณ์ หรือผลิตชิ้นงำน เช่น กำรประกอบหำงตู้ขนส่งก๊ำซ NGV กำรติดตัง้
เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ เป็ นต้น ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งกำรเสียค่ำปรับหำกไม่สำมำรถ
ส่งมอบงำนได้ทนั ตำมกำหนดเวลำ เนื่องจำกสำเหตุทอ่ี ำจจะเกิดขึน้ เช่น กำรส่งมอบวัตถุดบิ
ล่ำช้ำจำกผูจ้ ดั จำหน่ำย ควำมล่ำช้ำในกำรนำเข้ำวัตถุดบิ เป็ นต้น ซึง่ หำกเกิดเหตุกำรณ์ขำ้ งต้น
บริษทั ฯ จะต้องเสียค่ำปรับโดยทัวไปในอั
่
ตรำร้อยละ 0.10 ต่อวัน ของรำคำค่ำจ้ำงทีย่ งั ไม่ได้ส่ง
มอบงำน
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนเป็ นอย่ำงมำก โดย
บริษทั ฯ ลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวโดยมีกำรวำงแผนงำนและกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงละเอียด ควบคุม
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ น งำนให้เ ป็ น ไปตำมแผนงำนที่ว ำงไว้ และมีก ำรประชุ ม เพื่อ ติด ตำมผล
ควำมก้ำวหน้ ำ ของโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนัน้ ในกำรนำเข้ำวัตถุ ดิบเพื่อ ดำเนิ น
โครงกำร บริษัทฯ จะเผื่อเวลำในกำรนำเข้ำวัตถุดบิ ไว้ในแผนงำนและจะติดต่อผู้จดั จำหน่ ำย
ตัง้ แต่กำรประมูลโครงกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญสำมำรถนำเข้ำได้ทนั เวลำที่กำหนด
อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีคณะทำงำนที่จดั ตัง้ ขึ้นมำเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ ำของโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินงำนทัง้ ทีโ่ รงงำนของบริษทั ฯ และสถำนทีก่ ่อสร้ำง
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ความเสี่ยงจากค่าชดเชยความเสียหายจากการรับประกันผลงาน

ในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ี
บริษทั ฯ นำมำใช้ตอ้ งได้มำตรฐำนกำรผลิตและมำตรฐำนจำกหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เพรำะต้อง
ถูกนำมำใช้งำนในสภำวะแวดล้อมทีม่ คี วำมดันสูง อีกทัง้ ก๊ำซ NGV มีคุณสมบัตสิ ำมำรถติดไฟ
ได้ หำกเกิดควำมบกพร่ องในกำรทำงำนของอุปกรณ์ อำจเกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงต่ อ
อุปกรณ์ เครื่องจักร และพนักงำนหรือลูกค้ำได้ ทัง้ นี้ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์จะมีกำรรับประกัน
ชิน้ ส่วน อุปกรณ์เป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันส่งมอบของ และบริษทั ฯ ยังมีกำรคำนวณโอกำส
เกิดควำมเสียหำยของชิน้ ส่วน อุปกรณ์ เมื่อมีกำรคิดรำคำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำแล้ว
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 จำกกำรตรวจสอบ บริษทั ฯ ไม่มคี ดีทถ่ี ูกฟ้องร้องหรือค้ำง
พิจำรณำอยู่ในศำล เกีย่ วกับค่ำเสียหำยจำกกำรรับประกันผลงำนของบริษทั ฯ


ความเสี่ ยงจากเจ้าของที่ ดินเช่ าที่ ศูนย์บริ การและติ ดตัง้ ก๊าซ สาขาชิ นเขตไม่ต่อ
สัญญา

ศูนย์ตดิ ตัง้ และบำรุงก๊ำซ สำขำชินเขต ให้บริกำรติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ประเภททัวไป
่
ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ พืน้ ที่ 2 งำน กรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ และทีด่ นิ พืน้ ที่ 2 งำน ซึง่ เป็ นทีด่ นิ เช่ำของ
์
บุคคลอื่นทีไ่ ม่ได้เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ โดยสัญญำเช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวมี 2 ฉบับ
รำยละเอียดดังนี้
กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินเช่า

พืน้ ที่เช่า

ระยะเวลา
การเช่า

ระยะเวลาสิ้ นสุด
สัญญาเช่า

1.

1 งำน

2 ปี

ธันวำคม 2557

ผูใ้ ห้เช่ำทีด่ นิ แก่บริษทั ฯ เป็นเจ้ำของทีด่ นิ นี้

2.

1 งำน

3 ปี

สิงหำคม 2560

ผู้ใ ห้เ ช่ำ ที่ดิน แก่ บ ริษัท ฯ ไม่ไ ด้เ ป็ น เจ้ำ ของ
ทีด่ นิ นี้ โดยได้เช่ำช่วงมำจำกเจ้ำของทีด่ นิ อีก
ทอดหนึ่ง

โดยในปี 2556 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 รำยได้จำกศูนย์ติดตัง้
และบำรุงก๊ำซ สำชำชินเขตมีจำนวน 79.26 ล้ำนบำทและ19.64 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ทีด่ นิ เช่ำดังกล่ำวถูกใช้เป็ นที่จอดรถเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำรของ
ศูนย์บริกำรและติดตัง้ ก๊ำซสำขำชินเขต ดังนัน้ หำกเจ้ำของทีด่ นิ ไม่ต่อสัญญำกำรเช่ำทีด่ นิ หรือ
ผูใ้ ห้เช่ำไม่ต่อสัญญำเช่ำต่อ จะไม่มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งนี้มำตลอด และมีแผนกำรย้ำยศูนย์ตดิ ตัง้ และบริกำร
ก๊ำซดังกล่ำวไปตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของทัง้ หมด ซึง่ แผนกำรดังกล่ำวได้อนุ มตั จิ ำก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ ที่ 1/2557


ความเสี่ยงจากการฟ้ องร้องค่าเสียหายที่เกิ ดจากอุปกรณ์กา๊ ซของบริษทั ฯ

ควำมเสีย่ งนี้เกิดจำกลูกค้ำที่ติดตัง้ ระบบก๊ำซธรรมชำติของบริษัทฯ เกิดอุบตั ิเหตุและมี
ควำมเสียหำยเกิดขึน้ และฟ้องร้องค่ำเสียหำยกับบริษทั ฯ ซึ่งหำกมีคำตัดสินให้บริษัทฯ ต้อง
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ชดเชยค่ำเสียหำยแก่ลูกค้ำดังกล่ำวจะส่งผลเป็ นค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่ำงไรก็ตำม
บริษทั ฯ มีกำรทำประกันภัยกับบริษทั ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 จำกกำรตรวจสอบ บริษัทฯ ไม่มี คดีท่ถี ูกฟ้องร้องหรือค้ำง
พิจำรณำอยู่ในศำล เกีย่ วกับค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกอุปกรณ์ก๊ำซของบริษทั ฯ
3.1.2.2 ความเสี่ยงในธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์


ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผูผ้ ลิ ตรถยนต์และผูจ้ าหน่ าย

ควำมเสีย่ งนี้เกิดจำกจำนวนผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำยรถยนต์มจี ำนวนมำก จึงเกิดกำรแข่งขัน
ค่อนข้ำงสูง ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นผู้จำหน่ ำยและให้บริกำรศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษำรถยนต์มติ ซูบชิ ิ
ต้องแข่งขันกับรถยนต์แบรนด์อ่นื นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยังต้องแข่งขันภำยในกับผู้จำหน่ ำย
รถยนต์มติ ซูบชิ ริ ำยอื่นในเขตจังหวัดนนทบุรแี ละกรุงเทพมหำนคร อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มี
กำรบริห ำรควำมเสี่ย งนี้ โ ดยมีก ำรท ำโปรโมชัน่ อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ มีทีม ขำยที่ค อยติด ตำม
สถำนกำรณ์ของคู่แข่งขันเพื่อกำรปรับแผนกำรตลำดอย่ำงทันท่ วงที และมีกำรให้บริกำรหลัง
กำรขำยที่ดี อีกทัง้ มิตซูบชิ ิ มีกำรกำหนดพื้นที่ขำยของผู้จำหน่ ำยแต่ละรำยเพื่อป้องกันกำร
แข่งขันของผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์มติ ซูบชิ ดิ ว้ ยกัน


ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูจ้ ดั หาสิ นค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็ นผู้จำหน่ ำยรถยนต์มิตซูบชิ ิ โดย มิตซูบชิ ิ เป็ นผู้จดั หำรถยนต์
และอะไหล่ ให้กบั บริษัท ฯ เพียงรำยเดีย ว โดยในปี 2556 และงวดหกเดือนสิ้น สุด วัน ที่ 30
มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ อ้ รถยนต์และอะไหล่จำก มิตซูบชิ ิ จำนวน 709.55 ล้ำนบำท
และ 221.74 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.09 และร้อยละ 44.35 ของยอดสังซื
่ อ้
ตำมลำดับ
หำก มิตซูบชิ ิ ยกเลิกสัญญำผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์และสัญญำอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง จะส่งผลให้รำยได้
ของบริษทั ฯ ลดลง อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด สำมำรถสร้ำง
ยอดขำยได้อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง อีก ทัง้ ยัง ส่ ง มอบสิน ค้ำ และบริก ำรคุ ณภำพดี อัน เป็ นกำรสร้ำ ง
ภำพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั มิตซูบชิ ิ บริษทั ฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถขยำยสัญญำต่อไปได้ในอนำคต
3.2

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายบริหารงาน
กลุ่มตระกูลกิจพิพธิ โดยคุณธัญชำติ กิจพิพธิ รวมถึงตระกูลกิจพิพิ ธเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดย ณ วันที่ 29
สิงหำคม 2557 ถือหุน้ ในบริษทั ฯ รวมกันในสัดส่วนประมำณร้อยละ 73.89 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ ตระกูลกิจพิพธิ ยังดำรงตำแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมของบริษทั ฯ ด้วย จึงทำให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ดงั กล่ำวมีอำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ฯ รวมถึง
สำมำรถควบคุมเสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรแต่งตัง้ กรรมกำรหรือกำรขอมติ
ในเรื่อ งอื่นที่ต้อ งใช้เสีย งส่ว นใหญ่ ข องที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ยกเว้น เรื่อ งที่ก ฎหมำยหรือ ข้อบัง คับของบริษัท ฯ
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กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ จึงเป็ นกำรยำกที่ผถู้ อื หุน้ รำยอื่นสำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีก่ ลุ่มผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ย่อยรวม 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสีย่ ง โดย
คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีอ่ ย่ำงชัดเจน ทำให้บริษทั ฯ มีควำมโปร่งใสของกำร
บริหำรจัดกำรและมีระบบทีต่ รวจสอบได้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมกำรอิสระทัง้ หมด 4 ท่ำน ซึง่ กรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำนดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็ นกลไกในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ มีกรรมกำรทีไ่ ม่ใช่ตระกูลกิจพิพธิ จำนวน 8 ท่ำน จำกทัง้ หมด
11 ท่ำน จึงสำมำรถพิจำรณำกลันกรองกำรเสนอเรื
่
่องต่ำงๆ ที่จะพิจำรณำเข้ำสู่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง
นอกจำกนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ได้มแี นวปฏิบตั ทิ ค่ี ณะกรรมกำรกำหนดกรณีทม่ี กี ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำร
ทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมกำร หรือผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมภำยในกิจกำร รวมทัง้ บุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มอี ำนำจอนุ มตั ใิ นกำรทำรำยกำรนัน้ ๆ ซึง่ จะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่ งในข้อนี้
ลงไปได้อกี ด้วย
3.3

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
3.3.1 ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่ อประชำชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ก่อนที่จะรับทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับกำรนำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุญำตนำหุน้ สำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 6
ตุลำคม 2557 ซึง่ บริษทั หลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้
พิจำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นแล้วพบว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลัก ทรัพย์ฯ ได้ต ำมข้อ บังคับ ของตลำดหลักทรั พย์ฯ เรื่อ งกำรรับหุ้น สำมัญ หรือ หุ้น บุริม สิทธิเ์ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (และทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมี
ควำมไม่แน่นอนทีจ่ ะได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังนัน้ ผูล้ งทุนอำจมีควำม
เสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯในตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำร
ขำยหุ้น สำมัญ ได้ต ำมรำคำที่ค ำดกำรณ์ ไ ว้ห ำกหุ้น สำมัญ ของบริษัท ฯ ไม่ สำมำรถเข้ำ จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ได้
3.3.2 ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิ ดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อผูล้ งทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุ้นครังนี
้ ้
รำคำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้อำจมีกำรขึน้ ลงอย่ำงผันผวนทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับปจั จัยหลำยประกำรโดยหลำยปจั จัยเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ซง่ึ รวมถึง


ทัศนะทีม่ ตี ่อโอกำสสำหรับธุรกิจและกำรประกอบกำรของกลุ่มบริษทั ฯและหมวดธุรกิจอุตสำหกรรม
พลังงำนและสำธำรณูปโภคโดยทัวไป
่
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)







ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีแ่ ท้จริงกับผลประกอบกำรทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเครำะห์ได้คำดหวัง
กำรเปลีย่ นแปลงในคำแนะนำหรือทัศนะของนักวิเครำะห์
กำรเปลีย่ นแปลงในเงื่อนไขต่ำงๆทีม่ ผี ลกระทบต่ออุตสำหกรรมเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ สภำพ
เศรษฐกิจโดยทัวไป
่ หรือบรรยำกำศในตลำดหลักทรัพย์ฯหรือเหตุกำรณ์หรือปจั จัยอื่นๆ
ประกำศของบริษทั อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับบริษทั ฯ
กำรเปลีย่ นแปลงในกำรประเมินมูลค่ำตลำดและรำคำหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ และควำมผันผวนอย่ำงมำกของรำคำหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ

ั ยอื่นๆ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ อำจมีกำรซือ้ ขำยในรำคำทีต่ ่ำ
ดังนัน้ จำกปจั จัยต่ำงๆ ข้ำงต้นรวมทัง้ ปจจั
กว่ำรำคำเสนอขำยอย่ำงมำก
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