บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(

16.

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

16.1 การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ
ในวันที่ 1 กันยำยน 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกำรถือชุ้นของกลุ่นบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้ำซื้อชุ้น
สำนัญของ CCL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จำกครอบครัวกิจพิพธิ เพื่อใช้โครงสร้ำงกำรถือชุน้ ของกลุ่นบริษทั ฯ นีควำน
หัดเจน และลดควำนขัดแย้งทำงผลประโยหน์ท่อี ำจเกิดขึน้ ในอนำคต ภำยชลังกำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว CCL จึง
กลำยเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ )โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิน่ เตินในส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ – ข้อ 1.3 กำร
ปรับโครงสร้ำงกำรถือชุน้ ของกลุ่นบริษทั ฯ( ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ซึง่ รวน CCL จะปรำกฎในงบกำรเงิน รวนใน
ไตรนำสที่ 3 ปี 2557 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไน่ ได้จดั ทำงบกำรเงินรวนเสนือนที่นีกำรรวนงบกำรเงินของ CCL ย้อนชลัง เนื่องจำกฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลประกอบกำร ทัง้ ด้ำนสินทรัพย์ ชนี้สนิ ส่วนของผู้ถือชุ้น รำยได้ และกำไรสุทธิ ของ CCL ไน่นี
นัยสำคัญเนื่อเทียบกับฐำนะทำงกำรเงินและผลดำเนินงำนของบริษทั ฯ ณ วันทีซ่ อ้ื ชุน้ ดังกล่ำว โดยงบกำรเงินของ CCL
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 ทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบโดยบริษทั ซีพเี อ ออดิท เซอร์วสิ เซส จำกัด แสดง
รำยกำรสินทรัพย์รวน 25.37 ล้ำนบำท ชนี้สนิ รวน 14.78 ล้ำนบำท ส่วนของผู้ถือชุ้น 10.59 ล้ำนบำท รำยได้รวน
124.69 ล้ำนบำท และกำไรสุ ทธิ 2.71 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับงบกำรเงินรวนของบริษัทฯ ในปี 2556 ซึ่งแสดง
สินทรัพย์รวน 2,918.55 ล้ำนบำท ชนี้สนิ รวน 2,125.95 ล้ำนบำท และส่วนของผูถ้ อื ชุน้ รวน 792.59 ล้ำนบำท รำยได้
รวน 2,096.58 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิ 104.86 ล้ำนบำท
16.2 แนวทางการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษทั ฯ แบ่งกำรวิเครำะช์ผลกำรดำเนินงำนเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ กำรวิเครำะช์ผลกำรดำเนินงำนสำชรับปี บญ
ั หี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 และกำรวิเครำะช์ผลกำรดำเนินงำนสำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
นิถุนำยน 2556 และ 2557 ดังนี้
16.3 ภาพรวมผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
(1)

ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ


ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลักซึง่ เป็ นสถำนีบริกำรทีต่ งั ้ อยู่ตำนแนวท่อจัด
จำชน่ำยก๊ำซธรรนหำติ โดยใช้บริกำรอัดก๊ำซธรรนหำติสำชรับรถขนส่งก๊ำซ NGV เพื่อขนส่งไป
ใช้สถำนีบริกำรลูก (Daughter Station)



ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistic (TPL))
บริษทั ฯ ใช้บริกำรขนส่งก๊ำซ NGV จำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก อำเภอสำนโคก จังชวัด
ปทุนธำนี ไปยังสถำนีบริกำรลูกของ ปตท.
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(



ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
บริษัทฯ ใช้บริกำรสถำนีบริกำรตำนแนวท่อ )Conventional Station) จำนวน 1 แช่ง ตัง้ อยู่
บริเวณพื้นที่ด้ำนชน้ ำของสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก อำเภอสำนโคก จังชวัดปทุนธำนี
ภำยใต้ห่อื “สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติ สแกน อินเตอร์”



ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
บริษทั ฯ ใช้บริกำรออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุงอุปกรณ์ตำนสถำนีก๊ำซ NGV โดยกำร
ออกแบบระบบก๊ำซธรรนหำติ และจัดชำวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตัง้ ที่สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV
และอุปกรณ์เกีย่ วกับระบบก๊ำซธรรนหำติอ่นื ๆ



ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษทั ฯ ใช้บริกำรจำชน่ ำยและติดตัง้ หุดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV และ LPG รวนถึงใช้บริกำรดูแลรักษำ
และซ่อนบำรุงระบบก๊ำซในรถยนต์ และจำชน่ำยอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่ำงๆ อย่ำงครบวงจร

(2)

ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์

(3)

ธุรกิ จอื่นๆ

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และงวดชกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 สำนำรถจำแนกได้ดงั นี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิ จ

2554

2555

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556

ม.ค. – มิ .ย. 56

ม.ค. – มิ .ย. 57

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซ
ธรรนหำติ

1,385.22 89.80 1,386.40 87.07 1,195.38 56.39

662.24 60.06

858.90

72.79

1.1 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติ
ชลักโดยเอกหน

135.63

8.79

154.77

9.72

204.46

9.65

94.33

8.55

116.07

9.84

1.2 ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV

123.32

7.99

183.95 11.55

209.52

9.88

101.59

9.21

121.64

10.31

1.3 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติ
สำชรับยำนยนต์

124.74

8.09

194.14 12.19

203.26

9.59

99.21

9.00

96.36

8.17

1.4 ธุรกิจออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้
และซ่อนบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV

567.27 36.78

464.34 29.16

408.31 19.26

283.04 25.67 492.53

41.74

1.5 ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์

434.26 28.15

389.20 24.44

169.83

2. ธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์

-

0.00

97.43

6.12

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์

-

0.00

3.12

0.20
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8.01

693.04 32.69
56.89

2.68

84.07

32.30

2.74

362.11 32.84 241.70

20.48

28.99

7.62
2.63

30.28

2.57

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิ จ

2554

2555

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556

ม.ค. – มิ .ย. 56

ม.ค. – มิ .ย. 57

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
4. ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจร้ำน
สะดวกซื้อ และธุรกิจค้ำ
แบตเตอรี่
รวมรายได้
รำยได้อ่นื

142.81

42.08

3.57

1,528.03 99.06 1,570.02 98.60 2,096.58 98.91 1,090.69 98.91 1,172.96

99.40

14.48
รายได้รวม

9.26

0.94

83.07

22.32

5.22

1.40

151.28

23.15

7.14

1.09

37.35

12.03

3.39

1.09

7.07

0.60

1,542.51 100.00 1,592.34 100.00 2,119.73 100.00 1,102.72 100.00 1,180.03 100.00

ชนำยเชตุ : เนื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษัทฯ ได้ลงนำนในสัญญำซื้อขำยชุ้นสำนัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ใช้กบั บริษัทจด
ทะเบียนในตลำดชลักทรัพย์ฯ แช่งชนึ่ง ซึ่งไน่เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกันกับบริษัทฯ ส่งผลใช้บริษัทฯ ไน่นรี ำยได้จำกธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์อกี ต่อไป

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวนของบริษทั ฯ นีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในห่วงสำนปี ทผ่ี ่ำนนำ สำชรับปี
บัญหีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ นีรำยได้กำรขำยและบริกำรรวนเท่ำกับ 1,528.03 ล้ำน
บำท 1,570.02 ล้ำนบำทและ 2,096.58 ล้ำนบำท ตำนลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี )CAGR) เท่ำกับร้อย
ละ 17.14 ต่อปี ซึง่ เป็ นผลจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของรำยได้ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก โดยเอกหน ธุรกิจขนส่งก๊ำซ
NGV ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับยำนยนต์ และธุรกิจ จำชน่ ำยรถยนต์ทบ่ี ริษัทฯ เริน่ ดำเนินกำรในเดือน
ธันวำคน 2555
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำนวน
1,090.69 ล้ำนบำท และ 1,172.96 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 82.27 ล้ำนบำท ชรือร้อยละ 7.54 โดยนีสำเชตุชลัก
จำกกำรเพิน่ ขึน้ ของรำยได้สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก และธุรกิจออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุงอุปกรณ์
ก๊ำซ NGV
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 อัตรำกำไรขัน้ ต้นรวนเท่ำกับร้อยละ 32.47 ร้อย
ละ 21.88 และร้อยละ15.94 ตำนลำดับ กำรลดลงของอัตรำกำไรขัน้ ต้นเนื่องจำกสำเชตุทส่ี ำคัญได้แก่
(1) ในปี 2555 และ 2556 บริษทั ฯ นีกำรจัดรำยกำรทำงบัญหีใชน่ของค่ำเสือ่ นรำคำของสินทรัพย์ทใ่ี ห้ในกำร
ผลิต จำกเดินทีแ่ สดงไว้ในค่ำให้จ่ำยบริชำรนำแสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร
(2) กำรเพิน่ ขึน้ ของรำยได้ธุรกิจ จำชน่ ำยรถยนต์ซง่ึ นีอตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ประนำณร้อยละ 2.58 -7.20 ในปี
2555 – 2556 ตำนลำดับ ซึง่ ต่ำกว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ
(3) บริษทั ฯ เริน่ ให้นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไชวห้ำในปี 2555 และกำรตัง้ ประนำณกำรชนี้สนิ กำร
รับประกันสินค้ำและบริกำรในปี 2555
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เทียบกับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 อัตรำ
กำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ เพิน่ ขึน้ จำกร้อยละ 17.87 เป็ นร้อยละ 25.75 สำเชตุชลักจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของอัตรำกำไรขัน้ ต้น
ของธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติและธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำรบริชำรเท่ำกับ 235.93
ล้ำนบำท 189.03 ล้ำนบำท และ 139.48 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 15.44 ร้อยละ12.04 และร้อยละ 6.65
ของรำยได้รวน กำรลดลงของค่ำให้จ่ำยบริชำรเป็ นผลจำกกำรจัดประเภทรำยกำรใชน่ของค่ำเสือ่ นรำคำของสินทรัพย์ใน
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(

กำรผลิต ได้แก่ ยำนพำชนะและอำคำรโรงงำน ซึง่ ในปี 2554 และ 2555 แสดงไว้ในค่ำให้จ่ำยบริชำร และในปี 2556
เป็ นต้นนำได้ยำ้ ยไปแสดงในรำยกำรต้นทุนขำย
สำชรับในงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557 ค่ำให้จ่ำยบริชำรเท่ำกับ 66.54 ล้ำนบำท ลดลง 0.10 ล้ำน
บำท จำกงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 ซึ่งถือว่ำไน่นีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงนีนัยสำคัญของค่ำให้จ่ำย
บริชำร
ในภำพรวนบริษทั ฯ นีกำไรสุทธิสำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 148.99
ล้ำนบำท 94.07 ล้ำนบำท และ 104.86 ล้ำนบำท ตำนลำดับ โดยกำรลดลงของกำไรสุทธิ นีสำเชตุชลักดังนี้
(1) บริษทั ฯ นีกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไชวห้ำจำนวน 36.66 ล้ำนบำท และ 23.42 ล้ำนบำท ในปี
2555 และ 2556 ตำนลำดับ
(2) บริษทั ฯ นีกำรประนำณกำรชนี้สนิ และกำรรับประกันสินค้ำและบริกำรจำนวน 9.10 ล้ำนบำท และ 2.13
ล้ำนบำท ในปี 2555 และ 2556 ตำนลำดับ
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุด วันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 84.04 ล้ำนบำท
และ 158.27 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ จำนวน 74.23 ล้ำนบำท ชรือร้อยละ 88.33 โดยนีสำเชตุจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของ
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ เนื่องจำกบริษทั ฯ ส่งนอบงำนติดตัง้ ถังก๊ำซในรถขนส่งใช้แก่บริษทั เอกหนรำยชนึ่งในไตร
นำสที่ 1 ปี 2557 โดยงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็ นงำนลักษณะเฉพำะ และนีอตั รำกำไรขัน้ ต้นสูงเนื่อเทียบกับงำนโครงกำร
อื่นๆ
สินทรัพย์รวนของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ
2,823.48 ล้ำนบำท 2,992.36 ล้ำนบำท 2,918.55 ล้ำนบำท และ 2,767.44 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 บริษทั ฯ นีสนิ ทรัพย์รวนเพิน่ ขึน้ 168.87 ล้ำน
บำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 5.98 โดยนีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรเพิน่ ขึน้ ของลูกชนี้กำรค้ำและลูกชนี้อ่นื 114.02
ล้ำนบำท และกำรเพิน่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ 67.59 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 บริษทั ฯ นี สินทรัพย์รวนลดลง 73.81 ล้ำน
บำท ชรือลดลงร้อยละ 2.47 โดยนีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรลดลงของสินค้ำคงเชลือ 260.69 ล้ำนบำท และ
กำรเพิน่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ 89.11 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 บริษทั ฯ นีสนิ ทรัพย์รวนลดลง 151.11 ล้ำน
บำท ชรือลดลงร้อยละ 5.18 โดยนีกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญ ได้แก่ กำรลดลงของสินค้ำคงเชลือจำนวน 243.73 ล้ำน
บำท กำรลดลงของลูกชนี้กำรค้ำจำนวน 42.87 ล้ำนบำท และกำรเพิน่ ขึน้ ของที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ
จำนวน 89.12 ล้ำนบำท
ชนี้สนิ ของบริษทั ฯ นีสว่ นประกอบชลัก ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญหีและเงินกูย้ นื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำชนี้
กำรค้ำและเจ้ำชนี้อ่นื และเงินกูร้ ะยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ชนี้สนิ รวนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ
1,883.34 ล้ำนบำท 2,309.55 ล้ำนบำท 2,125.95 ล้ำนบำท และ 1,759.06 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 บริษทั ฯ นีชนี้สนิ รวนเพิน่ ขึน้ 426.21 ล้ำนบำท
ชรือเพิน่ ขึ้นร้อยละ 22.63 โดยนีสำเชตุ ชลักจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกู้ยนื ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงินจำนวน 458.32 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนชนุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 บริษทั ฯ นีชนี้สนิ รวนลดลง 183.60 ล้ำนบำท
ชรือลดลงร้อยละ 7.95 โดยนีสำเชตุสำคัญจำกกำรกำรหำระคืน เงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกู้ยนื ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงินจำนวน 359.22 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี เงินกูย้ นื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพิน่ ขึน้ สุทธิจำนวน 148.21
ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ นีกำรลงทุนในยำนพำชนะสำชรับทีนซ่อนบำรุง และรถขนส่งก๊ำซ NGV ทีใ่ ห้ในกำรดำเนิน
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ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV จำนวน 23 คัน และโครงกำรติดตัง้ ใช้เห่ำและบำรุงรักษำระบบเพิน่ แรงดันก๊ำซ และระบบจ่ำย
ก๊ำซทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติซสั โก้
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 บริษทั ฯ นีชนี้สนิ รวนลดลง 366.89 ล้ำนบำท
ชรือร้อยละ 17.26 โดยนีสำเชตุจำกกำรลดลงของเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกู้ยนื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
จำนวน 170.65 ล้ำนบำท และเจ้ำชนี้กำรค้ำจำนวน 153.37 ล้ำนบำท กำรลดลงดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรเติบโตของ
รำยได้ของบริษทั ฯ ซึง่ ส่งผลต่อกำรหำระคืนเงินเบิกเกินบัญหี
16.4 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
16.4.1 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2554 ถึงปี 2556
บริษทั ฯ ได้ทำกำรวิเครำะช์ผลกำรดำเนินงำนสำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ
2556 ใน 4 ธุรกิจชลัก ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ ธุรกิจ จำชน่ ำยรถยนต์ ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์ และธุรกิจอื่น
16.4.1.1 รายได้จากการขายและบริการ
รำยได้รวนจำกกำรขำย และบริกำรของบริษทั ฯ แบ่งตำนกลุ่นธุรกิจสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิ จ
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ
ธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
ธุรกิจอื่น
รวมรายได้จาการขายและบริ การ
รำยได้อ่นื
รายได้รวม

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,385.22
89.80 1,386.40
87.07 1,195.38
56.39
0.00
97.43
6.12
693.04
32.69
0.00
3.12
0.20
56.89
2.68
142.81
9.26
83.07
5.22
151.28
7.14
1,528.03
99.06 1,570.02
98.60 2,096.58
98.91
14.48
0.94
22.32
1.40
23.15
1.09
1,542.51
100.00 1,592.34
100.00 2,119.73
100.00

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวนของบริษทั ฯ นีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในห่วงสำนปี ท่ี
ผ่ำนนำ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ นีรำยได้กำรขำยและ
บริกำรรวนเท่ำกับ 1,528.03 ล้ำนบำท 1,570.02 ล้ำนบำท และ 2,096.58 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้
41.99 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 2.75 ในปี 2555 และเพิน่ ขึน้ 525.55 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ
33.54 ในปี 2556
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554
รำยได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติเพิน่ ขึน้ 1.18 ล้ำนบำท จำกปี 2554 ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 0.09
สำเชตุชลักเนื่องนำจำกรำยได้ทเ่ี พิน่ ขึน้ ของธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลักโดยเอกหน ธุรกิจขนส่ง
ก๊ำซ NGV และธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับยำนยนต์ ปรินำณกำรอัดก๊ำซธรรนหำติใช้แก่
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ปตท. เพื่อขนส่งไปยังสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV เพิน่ ขึน้ จำก 96,600 ตัน ในปี 2554 เป็ น 109,749 ตัน ใน
ปี 2555 และปรินำณกำรขนส่งก๊ำซเพิน่ ขึน้ จำก 77,012 ตันในปี 2554 เป็ น 110,415 ตันในปี 2555 และ
ปรินำณขำยก๊ำซสำชรับธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับยำนยนต์เฉลีย่ เพิน่ ขึน้ จำก 15,673 ตัน
ในปี 2554 เป็ น 21,497 ตัน ในปี 2555
ในปี 2556 รำยได้ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ ลดลง 191.02 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ชรือ
ลดลงร้อยละ 13.78 ทัง้ นี้ สำเชตุชลักนำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์
เนื่องนำจำกบริษทั ฯ ได้ชยุดดำเนินกำรจำชน่ ำยรถยนต์โตโยต้ำพร้อนติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์เพรำะ
บริษทั ฯ ได้เป็ นผูจ้ ำชน่ำยรถยนต์นติ ซูบหิ ิ
รำยได้ธุรกิจ จำชน่ำยรถยนต์ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 และ 2556 เท่ำกับ
97.43 ล้ำนบำท และ 693.04 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.12 และร้อยละ 32.69
ของรำยได้รวน ตำนลำดับ
ในปี 2556 รำยได้ธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์เพิน่ ขึน้ 595.60 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อย
ละ 611.29 ทัง้ นี้ สำเชตุชลักของกำรเพิน่ ขึน้ นำจำกบริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้จำกธุรกิจ จำชน่ำยรถยนต์เต็นปี
ในปี 2556 ในขณะทีป่ ี 2555 บริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้เพียงประนำณ 2 เดือน เนื่องจำกศูนย์จำชน่ ำยรถยนต์
และบริกำรซ่อนเครื่องยนต์นำตรฐำนรถยนต์นติ ซูบหิ เิ ปิ ดดำเนินกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2555
รำยได้ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 และ 2556
เท่ำกับ 3.12 ล้ำนบำท และ 56.89 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.20 และร้อยละ
2.68 ของรำยได้รวน ตำนลำดับ
โดยรำยได้ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ปี 2556 เพิน่ ขึน้ 53.77 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ชรือ
คิดเป็ นร้อยละ 1,722.20 ทัง้ นี้ สำเชตุชลักของกำรเพิน่ ขึน้ นำจำกบริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์เต็นปี ในปี 2556 ในขณะที่ปี 2555 บริษัทฯ รับรู้รำยได้เพียงประนำณ 1 เดือน
เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ได้เปิ ดดำเนินกำรเหิงพำณิหย์ในเดือนธันวำคนปี 2555
รำยได้ธุรกิจอื่น สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 142.81
ล้ำนบำท 83.07 ล้ำนบำท และ 151.28 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.26 ร้อยละ
5.22 และร้อยละ 7.14 ของรำยได้รวน ตำนลำดับ
รำยได้ธุรกิจอื่น ในปี 2555 ลดลง 59.74 ล้ำนบำท จำกปี 2554 ชรือลดลงร้อยละ 41.83 และ
รำยได้ธุรกิจอื่น ปี 2556 เพิน่ ขึน้ 68.21 ล้ำนบำท จำกปี 2555 ชรือคิดเป็ นร้อยละ 82.11 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ไน่นแี ผนในกำรเติบโตในธุรกิจอื่นอย่ำงนีนัยสำคัญ ธุรกิจอื่นๆ เห่น ธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ 108 Shop ซึง่
ตัง้ อยู่บนสถำนีอดั ก๊ำซธรรนหำติชลัก )Mother Station) อำเภอสำนโคก จังชวัดปทุนธำนี ธุรกิจขำยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ ดำเนินกำรโดย SVC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(1)

รายได้จากธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ

รำยได้จำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติเป็ นรำยได้ส่วนใชญ่ของบริษัทฯ สำชรับปี บญ
ั หี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ
เท่ำกับ 1,385.22 ล้ำนบำท 1,386.40 ล้ำนบำท และ 1,195.38 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 89.80 ร้อยละ 87.07 และร้อยละ 56.39 ของรำยได้รวน รำยได้จำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซ
ธรรนหำติ สำนำรถอธิบำยตำนธุรกิจย่อยได้ดงั นี้
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(



ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))

สำชรับปี บญ
ั หีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรนหำติชลักโดยเอกหนเท่ำกับ 135.63 ล้ำนบำท 154.77 ล้ำนบำท และ 204.46
ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.79 ร้อยละ 9.72 และ ร้อยละ 9.65 ของ
รำยได้รวน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลักเพิน่ ขึน้ 19.14 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 14.11 เนื่องจำก
บริษทั ฯ นีปรินำณกำรอัดก๊ำซธรรนหำติเพิน่ ขึน้ จำก 96,600 ตันต่อปี เป็ น 109,749 ตันต่อปี
โดยปรินำณกำรอัดก๊ำซธรรนหำติในปี 2554 ได้รบั ผลกระทบจำกเชตุกำรณ์น้ ำท่ว นครัง้ ใชญ่
ของประเทศ พืน้ ทีร่ อบสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก อำเภอสำนโคก จังชวัดปทุนธำนี นีน้ ำ
ท่วน ส่งผลใช้รถขนส่งก๊ำซไน่สำนำรถวิง่ ขนส่งได้ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก ชยุด
ทำงำนประนำณ 2 เดือน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลักโดยเอกหนเพิน่ ขึน้ 49.69 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 32.11
เนื่องจำกบริษทั ฯ นีปรินำณกำรอัดก๊ำซธรรนหำติเพิน่ ขึน้ จำก 109,749 ตันต่อปี เป็ น 145,196
ตันต่อปี


ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistic (TPL))

สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจขนส่งก๊ำซ
NGV เท่ำกับ 123.32 ล้ำนบำท 183.95 ล้ำนบำท และ 209.52 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.99 ร้อยละ 11.55 และร้อยละ 9.88 ของรำยได้รวน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ขนส่งก๊ำซ NGV เพิน่ ขึน้ 60.63 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึ้นร้อยละ 49.16 สำเชตุชลักเนื่องจำก
บริษทั ฯ ใช้บริกำรขนส่งก๊ำซ NGV จำนวนเพิน่ ขึน้ จำก 77,012 ตันต่อปี เป็ น 110,415 ตันต่อปี
ประกอบกับจำนวนปรินำณขนส่งก๊ำซในปี 2554 ได้รบั ผลกระทบจำกเชตุกำรณ์น้ ำท่วนครัง้
ใชญ่ในประเทศเห่นเดียวกับธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ขนส่ ง ก๊ ำ ซ NGV เพิ่น ขึ้น 25.57 ล้ำ นบำท ชรือ เพิ่น ขึ้น ร้อ ยละ 13.90 เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ
ใช้บริกำรขนส่งก๊ำซเพิน่ ขึน้ จำก 110,415 ตันต่อปี เป็ น 133,619 ตันต่อปี


ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))

สำชรับปี บญ
ั หีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับยำนยนต์ เท่ำกับ 124.74 ล้ำนบำท 194.14 ล้ำนบำท 203.26 ล้ำน
บำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.09 ร้อยละ 12.19 และร้อยละ 9.59 ของรำยได้
รวน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับยำนยนต์เพิน่ ขึน้ 69.40 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 55.64
สำเชตุชลักเนื่องจำกปรินำณจำชน่ำยก๊ำซ NGV เพิน่ ขึน้ จำก 15,673 ตันต่อปี เป็ น 21,497 ตัน
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(

ต่อปี ประกอบกับรัฐบำลได้อนุ นตั ิกำรทยอยปรับเพิน่ รำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV จำก 8.50 บำท
ต่อกิโลกรัน ในเดือนนกรำคน 2555 เป็ น 10.50 บำทต่อกิโลกรันในเดือนเนษำยน 2555 อีกทัง้
ปรินำณจำชน่ ำยก๊ำซในปี 2554 ได้รบั ผลกระทบจำกเชตุ กำรณ์น้ ำท่วนครัง้ ใชญ่ในประเทศ
เห่นเดียวกับธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับ ยำนยนต์ เพิน่ ขึน้ 9.12 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 4.70
สำเชตุชลักเนื่องจำกรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ทัง้ ปี 2556 อยู่ท่ี 10.50 บำทต่อกิโลกรัน ซึง่ สูง
กว่ำรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV เฉลีย่ ของปี 2555


ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV

สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจออกแบบ
รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV เท่ำกับ 567.27 ล้ำนบำท 464.34 ล้ำนบำท
และ 408.31 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36.78 ร้อยละ 29.16 และร้อยละ
19.26 ของรำยได้รวน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ลดลง 102.93 ล้ำนบำท ชรือลดลง
ร้อยละ 18.14 สำเชตุชลักเนื่องจำกนูลค่ำงำนที่นกี ำชนดส่งนอบและรับรู้รำยได้ในปี 2555 นี
จำนวนน้อยกว่ำปี 2554
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ลดลง 56.03 ล้ำนบำทชรือลดลง
ร้อยละ 12.07 สำเชตุชลักเนื่องจำกนูลค่ำงำนที่นกี ำชนดส่งนอบและรับรู้รำยได้ในปี 2556 นี
จำนวนน้อยกว่ำปี 2555 เล็กน้อย


ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์

สำชรับปี บญ
ั หีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจติดตัง้
ระบบก๊ำซในรถยนต์ เท่ำกับ 434.26 ล้ำนบำท 389.20 ล้ำนบำท 169.83 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 28.15 ร้อยละ 24.44 และร้อยละ 8.01 ของรำยได้รวน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ลดลง 45.06 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 10.38 สำเชตุชลักเนื่องจำก
กำรแข่งขันทีร่ ุ่นแรงจำกผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น อย่ำงไรก็ตำน บริษทั ฯ นีรำยได้เพิน่ ขึน้ ส่วนชนึ่ง
จำกกำรจำชน่ำยรถยนต์โตโยต้ำพร้อนอุปกรณ์ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส )Scan Power
Plus)
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ ลดลง 219.37 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 56.36 สำเชตุชลักนำจำก
บริษัทฯ ชยุดกำรจำชน่ ำยรถยนต์โตโยต้ำ พร้อนอุปกรณ์ ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส
)Scan Power Plus) เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ำชน่ ำยรถยนต์นติ ซูบหิ ติ งั ้ แต่เดือน
พฤศจิกำยน 2555 และกำรชยุดดำเนินกำรโครงกำรสนับสนุ นกำรติดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ในรถ
แท็กซีข่ องกระทรวงพลังงำน
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(

(2)

รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์

รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรใช้บริกำร
รำยได้อ่นื
รวม

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
96.59
99.14
677.82
97.80
0.84
0.86
10.88
1.57
0.00
4.34
0.63
97.43
100.00
693.04
100.00

สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน
2555 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจจำชน่ ำยรถยนต์ เท่ำกับ 97.43 ล้ำนบำท และ 693.04 ล้ำน
บำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.12 และร้อยละ 32.69 ของรำยได้รวน
รำยได้จำกธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์ สำนำรถจำแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
 รายได้จากการขาย คือ รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์นติ ซูบหิ ิ ซึง่ เป็ นรำยได้ชลักของธุรกิจ
จำชน่ำยรถยนต์ ทัง้ นี้ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 และ 2556 บริษทั ฯ
นีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 96.59 ล้ำนบำทและ 677.82 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.14 และร้อยละ 97.80 ของรำยได้รวนจำกธุรกิจ จำชน่ ำยรถยนต์
โดยรำยได้จำกกำรขำยเพิน่ ขึน้ 581.22 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 601.72 โดยนี
สำเชตุชลักนำจำกธุรกิจ จำชน่ ำยรถยนต์ เริน่ เปิ ดดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือน
พฤศจิกำยน 2555 และได้รบั กำรตอบรับทีด่ จี ำกลูกค้ำอันเนื่องนำจำกนโยบำยรถยนต์คนั
แรกทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุ นจำกภำครัฐ ส่งผลใช้บริษทั ฯ นียอดจองรถยนต์รถยนต์นติ ซูบหิ ิ
สะสน และรอกำรส่งนอบจำนวนนำก ดังนัน้ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ทยอยส่งนอบรถยนต์
นิตซูบหิ ใิ ช้แก่ลกู ค้ำครบตำนยอดจองทัง้ ชนด และรับรูร้ ำยได้ดงั กล่ำวเต็นปี
 รายได้จากการให้บริการ คือ รำยได้จำกกำรใช้บริกำรซ่อน บำรุงรักษำ และขำยอะไชล่
รถยนต์นติ ซูบหิ ิ ทัง้ นี้ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 และ 2556 บริษทั ฯ
นีรำยได้จำกกำรใช้บริกำรเท่ำกับ 0.84 ล้ำนบำท และ 10.88 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.86 และร้อยละ 1.57 ของรำยได้รวนจำกธุรกิจ จำชน่ ำยรถยนต์ โดย
รำยได้จำกใช้บริกำรเพิน่ ขึน้ 10.04 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 1,195.24 สอดคล้องกับ
ยอดขำยรถยนต์รถยนต์นติ ซูบหิ ขิ องบริษทั ฯ ในปี 2556
 รายได้อื่น ได้แก่ รำยได้ส่งเสรินกำรขำยทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำก นิตซูบหิ ิ ทัง้ นี้ รำยได้อ่นื
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เท่ำกับ 4.34 ล้ำนบำท โดยในปี 2555
บริษทั ฯ ยังไน่ได้นรี ำยได้ดงั กล่ำวแต่อย่ำงใด
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(3)

รายได้จากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์

รายได้จากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลัง
แสงอาทิ ตย์
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ
รำยได้ส่วนเพิน่ รำคำขำย )Adder(
รวม

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
1
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ1
0.84
26.92
17.50
30.76
2.28
39.39
69.24
73.08
3.12
100.00
56.89
100.00

สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์เท่ำกับ 3.12 ล้ำนบำท และ 56.89 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 0.20 ร้อยละ 2.68 ของรำยได้รวน เพิน่ ขึน้ 53.77 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ
1,717.57 เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เริน่ เปิ ดดำเนินกำรเหิงพำณิหย์วนั ที่ 11
ธันวำคน 2555 จึง่ นีระยะเวลำดำเนินกำรเพียง 21 วันในปี 2555 ในขณะที่บริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้
เต็นปี ในปี 2556
(4)

รายได้จากธุรกิ จอื่น

รายได้จากธุรกิ จอื่น
รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์
รำยได้จำกร้ำนสะดวกซื้อ 108 Shop
รำยได้ค่ำเห่ำสำนักงำน
อื่นๆ
รวม

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
37.04
25.94
55.04
66.26
53.95
35.66
2.00
103.77*
142.81

1.40
0.00
72.66
100.00

12.48
1.74
13.81
83.07

15.02
2.09
16.62
100.00

13.74
9.41
74.18
151.28

9.08
6.22
49.03
100.00

ชนำยเชตุ: .* ในปี 2554 SVC ถือชุน้ ใน CCL ในสัดส่วนร้อยละ 74.00 ส่งผลใช้รำยได้ของ CCL ถูกบันทึกอยู่ในงบ
กำรเงินรวนของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำน เนือ่ เดือนธันวำคน 2554 บริษทั ฯ ได้ขำยชุน้ CCL ทัง้ ชนดทีถ่ อื อยู่
ใช้แก่กลุ่นครอบครัวกิจพิพธิ

รำยได้จำกธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ได้แก่ รำยได้กำรจัดจำชน่ ำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
รำยได้จำกร้ำนสะดวกซือ้ 108 shop รำยได้ค่ำเห่ำสำนักงำน เป็ นต้น ทัง้ นี้บริษทั ฯ ไน่นแี ผนใน
กำรเติบโตในธุรกิจอื่นอย่ำงนีนัยสำคัญ เนื่องจำกกำรจัดตัง้ ธุรกิจดังกล่ำว นีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจชลักของบริษทั ฯ เท่ำนัน้ เห่น ธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ 108 Shop ซึง่
ตัง้ อยู่บนสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก อำเภอสำนโคก จังชวัดปทุนธำนี
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16.4.1.2 รายได้อื่น
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ นีรำยได้อ่นื เท่ำกับ
14.47 ล้ำนบำท 22.32 ล้ำนบำท และ 23.15 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 0.94 ร้อยละ 1.40
และร้อยละ 1.09 ของรำยได้รวนทัง้ ชนดของบริษทั ฯ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีรำยได้อ่นื เพิน่ ขึน้ 7.85
ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 54.25 และสำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555
บริษทั ฯ นีรำยได้อ่นื เพิน่ ขึน้ 0.83 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 3.72 โดยรำยได้อ่นื ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ
ได้แก่ )1( รำยได้ดอกเบีย้ รับ )2( รำยได้ค่ำนำยชน้ำที่ได้รบั จำกบริษทั ลีสซิง่ จำกกำรแนะนำลูกค้ำไปให้
บริกำรเห่ำซือ้ )3( กำไรจำกกำรจำชน่ำยสินทรัพย์ เป็ นต้น
16.4.1.3 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขำยของบริษทั ฯ แบ่งตำนกลุ่นธุรกิจสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิ จ
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ
ธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
ธุรกิจอื่น
รวม

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
914.24
88.60 1,075.04
87.65
979.07
55.55
117.64
1,031.88

11.40
100.00

94.92
1.09
55.42
1,226.47

7.74
0.09
4.52
100.00

643.16
15.26
124.90
1,762.39

36.49
0.87
7.09
100.00

ต้นทุนขำยรวนสำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 1,031.88
ล้ำนบำท 1,226.47 ล้ำนบำท และ 1,762.39 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 194.59 ล้ำนบำท ชรือ
เพิน่ ขึน้ ร้อยละ 18.86 ในปี 2555 และเพิน่ ขึน้ 535.92 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 43.70 ในปี 2556
(1) ต้นทุนขายจากธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
ต้น ทุน ขำยจำกธุร กิจเกี่ย วเนื่อ งกับ ก๊ำ ซธรรนหำตินีองค์ป ระกอบชลัก ได้แก่ วัตถุ ดิบ
ค่ำให้จ่ำยบุคลำกร และค่ำเสือ่ นรำคำ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจ
เกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ เท่ำกับ 914.24 ล้ำนบำท 1,075.04 ล้ำนบำท และ 979.07 ล้ำน
บำท ตำนลำดับ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีต้นทุนขำยจำก
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติเพิน่ ขึน้ 160.80 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 17.59 สำเชตุ
ชลัก ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ นีต้นทุนรถยนต์ทเ่ี ป็ นวัตถุดบิ ในกำรขำยรถยนต์โตโยต้ำ พร้อนอุปกรณ์
ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส )Scan Power Plus) เพิน่ ขึน้
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(2)
(3)

กำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไชวห้ำจำนวน 36.66 ล้ำนบำท
กำรจัดประเภทรำยกำรทำงบัญหีใชน่ ของค่ำเสื่อนรำคำของสินทรัพย์ท่ใี ห้ในกำร
ผลิตจำกเดินทีแ่ สดงไว้ในค่ำให้จ่ำยบริชำรนำแสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร
(4) กำรเริน่ บันทึกค่ำให้จ่ำยกำรรับประกันสินค้ำและบริกำร
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษัทฯ นีต้นทุนขำยจำก
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ ก๊ำซธรรนหำติลดลง 95.97 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 8.93 สำเชตุชลัก
เนื่องนำจำก
(1) บริษัทฯ ชยุดกำรดำเนินกำรจำชน่ ำยรถยนต์โตโยต้ำ พร้อนอุปกรณ์ ก๊ำซระบบ
สแกน พำวเวอร์ พลัส )Scan Power Plus)
(2) กำรลดลงของรำยได้ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์
อย่ำงไรก็ตำน ปจั จัยที่ทำใช้ต้นทุนขำยจำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ ก๊ำซธรรนหำติเพิ่นขึ้น
ได้แก่ บริษัทฯ นีกำรจัดประเภทรำยกำรทำงบัญหีใชน่ โดยย้ำยค่ำเสื่อนรำคำและค่ำให้จ่ำย
พนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรผลิตจำกทีบ่ นั ทึกในรำยกำรค่ำให้จ่ำยบริชำรนำบันทึกทีต่ ้นทุนขำย
และบริกำร และกำรตัง้ สำรองสินค้ำเสือ่ นคุณภำพเพิน่ เตินจำนวน 23.42 ล้ำนบำท
(2) ต้นทุนขายจากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจจำชน่ ำยรถยนต์นอี งค์ประกอบชลัก ได้แก่ รถยนต์และอะไชล่ และ
ค่ำให้จ่ำยดอกเบีย้ ของวงเงินสินเหื่อสำชรับกำรขำยรถยนต์ )Floor Plan)
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 และ 2556 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจจำชน่ ำย
รถยนต์ เท่ำกับ 94.92 ล้ำนบำท และ 643.16 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 548.24 ล้ำนบำท
ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 577.58 สอดคล้องกับกำรเพิน่ ขึน้ ของรำยได้ของธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
(3) ต้นทุนขายจากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์นอี งค์ประกอบชลัก ได้แก่ ค่ำเสื่อนรำคำ
และค่ำให้จ่ำยดูแลรักษำ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 และ 2556 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังแสงอำทิตย์ เท่ำกับ 1.09 ล้ำนบำท และ 15.26 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 14.17 ล้ำน
บำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 1,300.00 สอดคล้องกับกำรเพิน่ ขึน้ ของรำยได้ของธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์
(4) ต้นทุนขายจากธุรกิ จอื่น
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่นนีองค์ประกอบชลัก ได้แก่ ต้นทุนค่ำสินค้ำเนื่องจำกลักษณะกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุ่นธุรกิจอื่นส่วนใชญ่จะเป็ นกำรจัดจำชน่ำยผลิตภัณฑ์ ชรือสินค้ำ ในลักษณะ
ซือ้ นำ - ขำยไป เห่น ธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ 108 Shop ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ เป็ นต้น
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่น
เท่ำกับ 117.64 ล้ำนบำท 55.42 และ 124.90 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ในปี 2555 ต้นทุนขำยจำก
ธุรกิจอื่นลดลง 62.22 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 52.89 ขณะทีใ่ นปี 2556 เพิน่ ขึน้ 69.48 ล้ำน
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บำท ชรือคิดเป็ นร้อยละ 125.37 ทัง้ นี้ ต้นทุนขำยรวนจำกธุรกิจอื่นในห่วงปี 2554 2555 และ
2556 นีควำนสอดคล้องกับรำยได้จำกธุรกิจอื่น
16.4.1.4 กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
กำไรขัน้ ต้นรวนสำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 496.16
ล้ำนบำท 343.55 ล้ำนบำท และ 334.18 ล้ำนบำท ตำนลำดับ โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลง 152.61 ล้ำน
บำท ชรือลดลงร้อยละ 30.76 ในปี 2555 และลดลง 9.37 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 2.73 ในปี 2556
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 อัตรำกำไรขัน้ ต้นรวนเท่ำกับร้อย
ละ 32.47 ร้อยละ 21.88 และร้อยละ15.94 ตำนลำดับ
กำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ แบ่งตำนกลุ่นธุรกิจสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิ จ
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ
ธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
ธุรกิจอื่นๆ
รวม

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
470.98
34.00
311.36
22.46
227.31
19.02
2.51
2.58
49.87
7.20
2.03
65.02
41.63
73.18
25.18
17.63
27.65
33.29
15.37
10.16
496.16
32.47
343.55
21.88
334.18
15.94

สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซ
ธรรนหำติ นีอตั รำกำไรขัน้ ต้นอยู่ในห่วงร้อยละ 19.02 ถึง 34.00 ธุรกิจจำชน่ ำยรถยนต์ นีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นอยู่ในห่วงร้อยละ 2.58 ถึง 7.20 และธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์นอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นอยู่ในห่วง
ร้อยละ 65.02 ถึง 73.18
กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ นีสดั ส่วนสูงสุดในกำไรขัน้ ต้นรวนของบริษทั ฯ
คิดเป็ นร้อยละ 94.93 ร้อยละ 90.63 และร้อยละ 68.08 ของกำไรขัน้ ต้นทัง้ ชนดของบริษทั ฯ สำชรับปี
บัญหีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 ตำนลำดับ
ทัง้ นี้ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
เกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ เท่ำกับร้อยละ 34.00 ร้อยละ 22.46 ร้อยละ 19.02 ตำนลำดับ กำรลดลงของ
อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติในห่วงสำนปี ทผ่ี ่ำนนำ เนื่องนำจำกสำเชตุทส่ี ำคัญ
ได้แก่
(1) กำรจัดประเภทรำยกำรทำงบัญหีใชน่ของค่ำเสื่อนรำคำของสินทรัพย์ทใ่ี ห้ในกำรผลิตจำก
เดินทีแ่ สดงไว้ในค่ำให้จ่ำยบริชำรนำแสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร
(2) กำรตัง้ สำรองสินค้ำเคลื่อนไชวห้ำจำนวน 36.66 ล้ำนบำท ในปี 2555 และ 23.42 ล้ำน
บำท ในปี 2556
(3) ประนำณกำรชนี้สน้ิ และรับประกันสินค้ำและบริกำรจำนวน 9.10 ล้ำนบำท และ 2.13 ล้ำน
บำท ในปี 2555 และ 2556 ตำนลำดับ
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อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจจำชน่ ำยรถยนต์ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 และ
2556 เท่ำกับร้อยละ 2.58 และร้อยละ 7.20 ตำนลำดับ กำรเพิน่ ขึ้นของอัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
จำชน่ำยรถยนต์ในปี 2556 อย่ำงนีนัยสำคัญ นีสำเชตุนำจำก บริษทั ฯ เริน่ รับรูร้ ำยได้ส่งเสรินกำรขำยที่
จำกนิตซูบหิ ิ ในปี 2556 โดยค่ำส่งเสรินกำรขำยดังกล่ำว นิตซูบหิ จิ ะพิจำรณำกำชนดตำนปรินำณกำร
จำชน่ำยรถยนต์สะสน ณ วันสิน้ ปี ทำกำร ในขณะทีป่ ี 2555 บริษทั ฯ ไน่นรี ำยได้ดงั กล่ำวแต่อย่ำงใด
อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน
2555 และ 2556 เท่ำกับร้อยละ 65.02 และร้อยละ 73.18 ตำนลำดับ กำรเพิน่ ขึน้ ของอัตรำกำไรขัน้ ต้น
จำกธุรกิจ โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ในปี 2556 เกิดจำกประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
เพิน่ ขึน้ จำกกำรดำเนินกำรเต็นปี ในปี 2556 ขณะทีใ่ นปี 2555 โรงงำนไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์เพิง่ เริน่ เปิ ด
ดำเนินกำร
16.4.1.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำรขำย
เท่ำกับ 18.10 ล้ำนบำท 23.70 ล้ำนบำท และ 43.33 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 1.17 ร้อย
ละ 1.49 และร้อยละ 2.04 ของรำยได้รวน
ค่ำให้จ่ำยในกำรขำยของบริษทั ฯ จำแนกตำนรำยกำรชลักสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ำโฆษณำและส่งเสรินกำรขำย
ค่ำบุคลำกรและสวัสดิกำร
ค่ำให้จ่ำยในกำรเดินทำง
อื่น ๆ
รวม

ปี บัญชีสิ้นสุดวนที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
2.91
16.08
10.95
46.20
20.22
46.67
11.55
26.66
7.62
42.10
9.68
40.84
7.80
18.00
7.57
41.82
3.07
12.95
3.76
8.68
18.10
100.00
23.70
100.00
43.33
100.00

สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำรขำย
เพิน่ ขึน้ 5.60 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 30.94 เนื่องจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของค่ำให้จ่ำยส่งเสรินกำรขำยและ
ค่ำออกงำนแสดงต่ำงๆ ของกำรขำยรถโตโยต้ำพร้อนติดตัง้ ระบบก๊ำซ สแกน พำวเวอร์ พลัส
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำรขำย
เพิน่ ขึน้ 19.63 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 82.83 เนื่องจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของค่ำโฆษณำและส่งเสรินกำร
ขำย และค่ำบุคลำกรของธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์นติ ซูบหิ ิ ซึง่ เริน่ ดำเนินกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2555
16.4.1.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำให้จ่ำยในกำรบริชำรส่วนใชญ่ของกลุ่นบริษทั ฯ คือ )1( เงินเดือนและสวัสดิกำร )2( ค่ำเสื่อน
รำคำ และค่ำตัดจำชน่ำย และ )3( ค่ำธรรนเนียนธนำคำรและค่ำธรรนเนียนอื่นๆ
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สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 ค่ำให้จ่ำยในกำรบริชำรเท่ำกับ
235.93 ล้ำนบำท 189.03 ล้ำนบำท และ 139.48 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ15.44 ร้อยละ
12.04 และร้อยละ 6.65 ของรำยได้รวน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำรบริชำร
ลดลง 46.90 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 19.88 เนื่องจำกกำรจัดประเภทรำยกำรใชน่ของค่ำเสื่อนรำคำ
ของสินทรัพย์ในกำรผลิต ได้แก่ ยำนพำชนะและอำคำรโรงงำน ทีเ่ ดินแสดงไว้ในค่ำให้จ่ำยบริชำร โดย
ย้ำยไปแสดงไว้ทร่ี ำยกำรต้นทุนขำย และกำรเพิน่ ขึน้ ของเงินเดือนและสวัสดิกำรต่ำงๆ ของพนักงำน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำรบริชำร
ลดลง 43.55 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 26.21 เนื่องจำกบริษทั ฯ นีกำรจัดประเภทรำยกำรใชน่ของค่ำ
เสือ่ นรำคำของยำนพำชนะเพิน่ เติน
ค่ำให้จ่ำยในกำรบริชำรของบริษทั ฯ จำแนกตำนรำยกำรชลักสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

เงินเดือนและสวัสดิกำร
ค่ำเสือ่ นรำคำและค่ำตัด
จำชน่ำย
ค่ำธรรนเนียนธนำคำรและ
ค่ำธรรนเนียนอื่น
ค่ำเบีย้ ประกันภัย
ค่ำซ่อนแซนบำรุง
อื่นๆ
รวม

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
(ชน่วย : ล้ำนบำท ยกเว้นตัวเลขร้อยละ)
48.79
20.68
54.76
28.97
57.51
41.23
101.42

42.99

62.27

32.94

19.77

14.17

10.14
12.03
11.48
52.07
235.93

4.30
5.10
4.87
22.07
100.00

10.29
11.62
19.45
30.64
189.03

5.44
6.15
10.29
16.21
100.00

8.60
4.75
3.20
45.65
139.48

6.17
3.41
2.29
32.73
100.00

16.4.1.7 ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทำงกำรเงินส่วนใชญ่เกิดจำกค่ำให้จ่ำยดอกเบีย้ เงินกูย้ นื ธนำคำร สัญญำเห่ำทำงกำรเงิน
และเงินเบิกเกินบัญหีในรูปของเงินทุนชนุนเวียน เห่น ทรัสต์รซี ที และสินเหื่อเพื่อกำรนำเข้ำ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ นีวงเงินสินเหื่อเป็ นเงินทุนชนุนเวียนและวงเงินสินเหื่อระยะยำวกับธนำคำรพำณิหย์ชลำยแช่งใน
ประเทศ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ นีต้นทุนทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 70.26 ล้ำนบำท 66.63 ล้ำนบำท และ 85.84 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ นีต้นทุนทำงกำรเงิน
ลดลง 3.63 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 5.17 นีสำเชตุชลักนำจำกบริษทั ฯ ได้หำระคืนเงินกูย้ นื ระยะยำว
บำงส่วน ทำใช้จำนวนเงินกูย้ นื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำนวน 103.95 ล้ำนบำท
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ นีต้นทุนทำงกำรเงิน
เพิน่ ขึน้ 19.21 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 28.83 นีสำเชตุชลักนำจำกกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ฯ
(1) เงินกูย้ นื ระยะสัน้ เพิน่ ขึน้ เพื่อนำไปให้เป็ นเงินทุนชนุนเวียน
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(2) เงินกูย้ นื เงินระยะยำวเพิน่ ขึน้ ให้ในกำรลงทุนรถขนส่งก๊ำซ NGV สำชรับธุรกิจขนส่งก๊ำซ
NGV จำนวน 23 คัน เพื่อรองรับปรินำณกำรอัดก๊ำซธรรนหำติทเ่ี พิน่ สูงขึน้
16.4.1.8 ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล เท่ำกับ
34.47 ล้ำนบำท ชรือคิดเป็ นอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีแ่ ท้จริง )Effective Rate) เท่ำกับร้อยละ 18.50
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 และ 2556 บริษัทฯ นีกำไรจำกภำษีเงินได้นิติ
บุคคล เท่ำกับ 7.56 ล้ำนบำท และ 16.37 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เนื่องจำกนำตรฐำนบัญหีฉบับที่ 12 เรื่อง
ภำษีเงินได้ ซึง่ ถูกนำให้เป็ นครัง้ แรกสำชรับรอบระยะเวลำบัญหีทเ่ี ริน่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 นกรำคน 2556 และให้
วิธปี รับปรุงย้อนชลังสำชรับนโยบำยกำรบัญหี โดยเป็ นกำรคำนวณจำกผลแตกต่ำงหัวครำวที
่
่เกิด ขึ้น
ระชว่ำงนูลค่ำของสินทรัพย์และชนี้สนิ รอกำรตัดบัญหีท่เี พิ่นขึน้ ซึ่งนีสำเชตุชลักได้แก่ควำนแตกต่ำง
ระชว่ำงวิธกี ำรรับรูร้ ำยได้กบั กำรรับเงินรำยได้ และกำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไชวห้ำ
บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสรินกำรลงทุนจำกคณะกรรนกำรส่งเสรินกำรลงทุน จำนวนทัง้ สิน้ จำนวน
7 ใบ ได้แก่
1. บัตรส่งเสรินกำรลงทุนสำชรับกำรผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ NGV สำชรับสถำนีบริกำร
2. บัตรส่งเสรินกำรลงทุนสำชรับกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับยำนพำชนะ
3. บัตรส่งเสรินกำรลงทุน สำชรับ กำรผลิตรถโดยสำรขนำดตัง้ แต่ 30 ที่นัง่ และรถบรรทุก
ขนำด 12 ตันขึน้ ไปทีใ่ ห้ก๊ำซธรรนหำติ
4. บัตรส่งเสรินกำรลงทุนสำชรับกำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรนหำติเชลว
5. บัตรส่งเสรินกำรลงทุนสำชรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
6. บัตรส่งเสรินกำรลงทุนสำชรับกำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรนหำติอดั )CNG Cylinder)
ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ให้สทิ ธิประโยหน์ทไ่ี ด้รบั จำกคณะกรรนกำรส่งเสรินกำรลงทุน จำนวน
2 ใบ ได้แก่ )1( บัตรส่งเสรินกำรลงทุนสำชรับกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับยำนพำชนะ และ
)2( บัตรส่งเสรินกำรลงทุน สำชรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยเริน่ ให้สทิ ธิประโยหน์ท่ี
ได้รบั จำกคณะกรรนกำรส่งเสรินกำรลงทุนดังกล่ำวในปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 สำชรับธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก และปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 สำชรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์
รำยได้ของบริษทั ฯ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น จะได้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลทัง้ จำนวนเป็ นระยะเวลำ 8 ปี และได้รบั กำรลดชย่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรำร้อยละ 50 ของ
อัตรำปกตินกี ำชนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันทีพ่ ้นกำชนดระยะเวลำ 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริน่ นีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
16.4.1.9 กาไรสุทธิ
กำไรสุทธิของบริษทั ฯ สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ
148.99 ล้ำนบำท 94.07 ล้ำนบำท และ 104.86 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 9.66 ร้อยละ
5.91 และร้อยละ 4.95 ตำนลำดับ
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16.4.2 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2556 และ 2557
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 นกรำคน 2557 เป็ นต้นนำ บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ติ ำนกำรตีควำนนำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องกำรประเนินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเห่ำชรือไน่ ซึ่งธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรนหำติชลักของบริษทั ฯ เข้ำเกณฑ์ตำนนำตรฐำนดังกล่ำว ส่งผลใช้บริษทั ฯ แสดงรำยได้จำกธุรกิจสถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรนหำติชลักในลักษณะสัญญำเห่ำทำงกำรเงินและสัญญำเห่ำดำเนินงำน ส่งผลใช้ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน
2557 บริษทั ฯ นีลกู ชนี้ตำนสัญญำเห่ำกำรเงินจำนวน 187.16 ล้ำนบำท
16.4.2.1 รายได้จากการขายและให้บริการ
รำยได้จำกกำรขำยและใช้บริกำรของบริษทั ฯ แบ่งตำนกลุ่นธุรกิจสำนำรถสรุปได้ดงั นี้
รายได้จากการขายและให้บริ การ
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ
ธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
ธุรกิจ Solar
ธุรกิจอื่น
รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
662.24
60.72
858.90
73.22
362.11
33.20
241.70
20.61
28.99
2.66
30.28
2.58
37.35
3.42
42.08
3.59
1,090.69
100.00
1,172.96
100.00

สำชรับงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีรำยได้รวนเท่ำกับ
1,090.69 ล้ำนบำท และ 1,172.96 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 82.27 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ
7.54 เนื่องจำกรำยได้จำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติเพิ่นขึ้นอย่ำงนำก ทดแทนกำรลดลงของ
รำยได้จำกธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
รำยได้จำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ สำชรับงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน
2556 และ 2557 เท่ำกับ 662.24 ล้ำนบำท และ 858.90 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 196.66 ล้ำนบำท
ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 29.70 สำเชตุชลักนำจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเชนำ ติดตั ง้
และซ่อนบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ซึง่ บริษทั ฯ สำนำรถส่งนอบงำนและรับรูร้ ำยได้งำนติดตัง้ ถังก๊ำซในรถ
ขนส่งใช้แก่บริษทั เอกหนรำยชนึ่งในไตรนำสที่ 1 ปี 2557
รำยได้จำกธุรกิจ จำชน่ ำยรถยนต์ สำชรับงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ
2557 เท่ำกับ 362.11 ล้ำนบำท และ 241.70 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ลดลง 120.41 ล้ำนบำท ชรือลดลง
ร้อยละ 33.25 สำเชตุชลักนำจำกสภำวะตลำดรถยนต์ในประเทศทีห่ ะลอตัวในปี 2557
รำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556
และ 2557 เท่ำกับ 28.99 ล้ำนบำท และ 30.28 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 1.29 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้
ร้อยละ 4.45 เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์สำนำรถผลิตไฟฟ้ำเพิน่ ขึน้ จำก 2,520,320 กิโลวัตต์
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 เป็ น 2,585,660 กิโลวัตต์ สำชรับงวดชกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557
รำยได้จำกธุรกิจอื่น สำชรับงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 เท่ำกับ
37.35 ล้ำนบำท และ 42.08 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 4.73 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 12.66
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ตำนล ำดับ นี ส ำเชตุ ช ลัก คื อ SVC ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ นี ร ำยได้ จ ำกกำรขำยก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์เพิน่ ขึน้
(1)

รายได้จากธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
รำยได้จำกธุรกิจเกียวเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ สำนำรถอธิบำยตำนธุรกิจย่อยได้ดงั นี้


ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))

ในงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลักเท่ำกับ 94.33 ล้ำนบำท และ 116.07 ล้ำนบำท ชรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 8.55 และร้อยละ 9.84 ของรำยได้รวน ตำนลำดับ โดยรำยได้จำกธุรกิจสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรนหำติชลักเพิ่นขึ้น 21.74 ล้ำนบำท ชรือเพิ่นขึ้นร้อยละ 23.05 สำเชตุ ชลัก
เนื่องจำกบริษทั ฯ ร้บจ้ำงอัดก๊ำซปรินำณนำกขึน้ จำก 64,097 ตัน เป็ น 85,085 ตัน
 ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistic (TPL))
ในงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ขนส่งก๊ำซ NGV เท่ำกับ 101.59 ล้ำนบำท และ 121.64 ล้ำนบำท ชรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
9.21 และร้อ ยละ 10.31 ของรำยได้รวน ตำนลำดับ โดยรำยได้จ ำกธุรกิจขนส่ง ก๊ำ ซ NGV
เพิน่ ขึน้ 20.05 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 19.74 สำเชตุชลักเนื่องจำกบริษทั ฯ ร้บจ้ำงขนส่ง
ก๊ำซ NGV จำนวนนำกขึน้ จำก 63,876 ตัน เป็ น 75,935 ตัน
 ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
ในงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับยำนยนต์ เท่ำกับ 99.21 ล้ำนบำท และ 96.36 ล้ำนบำท ชรือ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.00 และร้อยละ8.17 ของรำยได้รวน ตำนลำดับ โดยรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนี บ ริก ำรก๊ ำซธรรนหำติสำชรับ ยำนยนต์ลดลง 2.85 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อ ยละ 2.87
สำเชตุชลักเนื่องจำกบริษทั ฯ จำชน่ำยก๊ำซ NGV ในจำนวนทีล่ ดลงจำก 10,061 ตัน เป็ น 9,776
ตัน
 ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
ในงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV เท่ำกับ 283.04 ล้ำนบำท และ
492.53 ล้ำ นบำท ชรือ คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 25.67 และร้อ ยละ 41.74 ของรำยได้ร วน
ตำนลำดับ โดยรำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุงอุปกรณ์ ก๊ำซ NGV
เพิน่ ขึน้ 209.50 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 74.02 สำเชตุชลักเนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ส่งนอบ
งำนประกอบและติดตัง้ หุดถังก๊ำซสำชรับรถกึง่ พ่วงขนส่งก๊ำซในไตรนำสที่ 1 ปี 2557

ส่วนที่ 2 ชน้ำ 187

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(

 ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
ในงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
ติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ เท่ำกับ 84.07 ล้ำนบำท และ 32.30 ล้ำนบำท ชรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 7.62 และร้อยละ 2.74 ของรำยได้รวน ตำนลำดับ โดยรำยได้จำกธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซ
ในรถยนต์ลดลง 51.78 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 61.58 สำเชตุชลักเนื่องจำกไน่นโี ครงกำร
ภำครัฐสนับสนุนกำรติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์เชนือนเห่นในห่วง 6 เดือนแรกของปี 2556
(2)

รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์

รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรใช้บริกำร
รำยได้อ่นื
รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
355.71
98.23
233.15
96.46
3.95
1.09
7.58
3.14
2.45
0.68
0.97
0.40
362.11
100.00
241.70
100.00

รำยได้จำกธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์ สำนำรถจำแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
 รายได้จากการขาย คือ รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์นติ ซูบหิ ิ ซึง่ เป็ นรำยได้ชลักของธุรกิจ
จำชน่ ำยรถยนต์ ทัง้ นี้ สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557
บริษทั ฯ นีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 355.71 ล้ำนบำท และ 233.15 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
ชรือคิดเป็ นร้อยละ 98.23 และร้อยละ 96.46 ของรำยได้รวนจำกธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
โดยรำยได้จำกกำรขำยลดลง 122.56 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 34.46 สำเชตุชลัก
เนื่ องจำก ห่ว ง 6 เดือนแรกของปี 2556 สภำวะตลำดรถยนต์ย ังได้ร ับประโยหน์ จำก
นโยบำยรถคันแรกของรัฐบำลทีส่ น้ิ สุดในสิน้ ปี 2555 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ส่งนอบรถยนต์
ภำยใต้นโยบำยรถคันแรกในปี 2557 ประกอบกับสภำวะตลำดของรถยนต์ในประเทศ
หะลอตัวลงในปี 2557
 รายได้จากการให้บริการ คือ รำยได้จำกกำรใช้บริกำรซ่อน บำรุงรักษำ และขำยอะไชล่
รถยนต์นติ ซูบหิ ิ ทัง้ นี้ สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557
บริษทั ฯ นีรำยได้จำกกำรใช้บริกำรเท่ำกับ 3.95 ล้ำนบำท และ 7.58 ล้ำนบำท ชรือคิด
เป็ นร้อยละ 1.09 และร้อยละ 3.14 ของรำยได้รวนจำกธุรกิจ จำชน่ ำยรถยนต์ ตำนลำดับ
โดยรำยได้จำกกำรใช้บริกำรเพิน่ ขึน้ 3.63 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 91.90 นีสำเชตุ
ชลักเนื่องจำกบริษัทฯ นีฐำนลูกค้ำทีเ่ พิน่ ขึน้ ตำนยอดขำยรถยนต์นติ ซูบหิ ขิ องบริษั ทฯ ที่
เริน่ ดำเนินกำรตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน 2555
 รายได้อื่น ได้แก่ รำยได้ส่งเสรินกำรขำยทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำก นิตซูบหิ ิ ทัง้ นี้ สำชรับงวด
ชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ นีรำยได้อ่นื เท่ำกับ 2.45 ล้ำน
บำท และ 0.97 ล้ำนบำท ชรือคิดเป็ นร้อยละ 0.68 และ 0.40 ของรำยได้รวนจำกธุรกิจ
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จำชน่ำยรถยนต์ โดยรำยได้อ่นื ลดลง 1.48 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 60.41 เนื่องนำจำก
รำยได้จำกกำรขำยลดลงตำนสภำวะตลำดรถยนต์ในประเทศในปี 2557 ทีห่ ะลอตัว
(3)

รายได้จากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์
งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
8.83
30.46
9.60
31.69
20.16
69.54
20.68
68.31
28.99
100.00
30.28
100.00

รายได้จากธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
พลังแสงอาทิ ตย์
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ
รำยได้ส่วนเพิน่ รำคำขำย )Adder(
รวม

สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีรำยได้จำกธุรกิจ
โรงงำนไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์เท่ำกับ 28.99 ล้ำนบำท และ 30.28 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 1.30
ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 4.48 เนื่องจำกโรงงำนไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์สำนำรถผลิตไฟฟ้ำได้เพิน่ ขึน้
จำกจำนวน 2,520,320 กิโลวัตต์เป็ น 2,585,660 กิโลวัตต์ ตำนลำดับ
(4)

รายได้จากธุรกิ จอื่น
รายได้จากธุรกิ จอื่น
รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์
รำยได้จำกร้ำนสะดวกซื้อ 108 Shop
รำยได้ค่ำเห่ำสำนักงำน
รำยได้อ่นื
รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
24.13
64.61
28.93
68.75
6.89
4.32
2.01
37.35

18.45
11.57
5.38
100.00

6.60
5.90
0.65
42.08

15.68
14.02
1.54
100.00

สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ นีรำยได้อ่นื เท่ำกับ
37.35 ล้ำนบำท และ 42.08 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 4.73 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 12.66
สำเชตุชลักเนื่องจำก SVC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ นีรำยได้จำกำรขำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
เพิน่ ขึน้ 4.80 ล้ำนบำท จำก 24.13 ล้ำนบำทเป็ น 28.93 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
16.4.2.2 รายได้อื่น
สำชรับงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีรำยได้อ่นื เท่ำกับ
12.03 ล้ำนบำท และ 7.07 ล้ำนบำท ตำนลำดับ โดยรำยได้อ่นื ลดลง 4.96 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ
41.23
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16.4.2.3 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขำยของบริษทั ฯ แบ่งตำนกลุ่นธุรกิจสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ต้นทุนขาย
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ
ธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
ธุรกิจ Solar
ธุรกิจอื่น
รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
509.41
56.87
621.90
71.41
346.50
38.68
209.70
24.08
7.97
0.89
7.44
0.85
31.91
3.56
31.87
3.66
895.79
100.00
870.91
100.00

ต้นทุนขำยรวนสำชรับสำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 เท่ำกับ
895.79 ล้ำนบำท และ 870.91 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ลดลง 24.88 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 2.78
 ต้นทุนขายจากธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจเกี่ยวเนื่ องกับก๊ ำซนีอ งค์ประกอบชลัก ได้แ ก่ วัตถุ ดิบ ค่ำ ให้จ่ำ ย
บุคลำกร และค่ำเสือ่ นรำคำ
สำชรับงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 ต้น ทุนขำยจำกธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ เท่ำกับ 509.41 ล้ำนบำท และ 621.90 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
เพิน่ ขึน้ 112.49 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 22.08 สำเชตุชลักเนื่องจำกบริษทั ฯ นีต้นทุนค่ำ
วัตถุ ดิบ อะไชล่แ ละสินค้ำเพิ่นขึ้น ตำนกำรเพิ่นขึ้ นของรำยได้จำกธุร กิจเกี่ยวเนื่อ งกับ ก๊ำ ซ
ธรรนหำติ ประกอบกับค่ำให้จ่ำยเกีย่ วกับบุคคลำกรเพิน่ ขึน้ จำกกำรเพิน่ ขึน้ ของพนักงำนเพื่อ
รองรับงำนโครงกำรทีเ่ พิน่ นำกขึน้
 ต้นทุนขายจากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
สำชรับงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 ต้น ทุนขำยจำกธุรกิจ
จำชน่ ำยรถยนต์ เท่ำกับ 346.50 ล้ำนบำท และ 209.70 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ลดลง 136.80
ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 39.48 สำเชตุชลักเนื่องจำกรำยได้จำกำรขำยรถยนต์ลดลงตำน
สภำวะตลำดรถยนต์ในประเทศทีห่ ะลอตัว
 ต้นทุนขายจากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ เท่ำกับ 7.97 ล้ำนบำท และ 7.44 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ลดลง 0.53
ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 6.65 ซึง่ ถือว่ำไน่นกี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงนีนยั สำคัญ
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 ต้นทุนขายจากธุรกิ จอื่น
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่น
เท่ำกับ 31.91 ล้ำนบำท และ 31.87 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ลดลง 0.04 ล้ำนบำท ชรือลดลง
ร้อยละ 0.13 ซึง่ ถือว่ำไน่นกี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงนีนยั สำคัญ
16.4.2.4 กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
กำไรขัน้ ต้นรวนสำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 เท่ำกับ 194.90
ล้ำนบำท และ 302.05 ล้ำนบำท ตำนลำดับ เพิน่ ขึน้ 107.15 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 54.98
กำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ แบ่งตำนกลุ่นธุรกิจสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้

อัตรากาไรขัน้ ต้น
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ
ธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
ธุรกิจอื่นๆ
รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น
ล้านบาท
ล้านบาท
ของกลุ่มธุรกิ จ
ของกลุ่มธุรกิ จ
152.83
23.08
236.99
27.59
15.62
4.31
32.00
13.24
1
1
21.01
72.47
22.85
75.461
5.44
14.56
10.21
24.26
194.90
17.87
302.05
25.75

ชนำยเชตุ: 1 รวนรำยได้จำก Adder

สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 กำไรขัน้ ต้นของทุกกลุ่นธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ปรับตัวเพิน่ ขึน้ ส่งผลใช้อตั รำกำไรขัน้ ต้นรวนของบริษทั ฯ เพิน่ ขึน้ จำกร้อยละ 17.87 ในงวด
ชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 เป็ นร้อยละ 25.75 ในงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน
2557 )ชำกกรณีไน่รวนรำยได้จำก Adder อัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 16.32 และ 24.43 ตำนลำดับ(
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
เกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ เท่ำกับร้อยละ 23.08 และร้อยละ 27.59 ตำนลำดับ กำรเพิน่ ขึน้ ของอัตรำ
กำไรขัน้ ต้น จำกธุ ร กิจ เกี่ย วเนื่ อ งกับ ก๊ ำ ซธรรนหำติ นีสำเชตุ น ำจำก ในงวดชกเดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30
นิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ นีกำรรับรูร้ ำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุง อุปกรณ์ก๊ำซ
NGV ซึง่ บริษทั ฯ สำนำรถส่งนอบงำนติดตัง้ ถังก๊ำซในรถขนส่งใช้แก่บริษทั เอกหนรำยชนึ่งในไตรนำสที่ 1
ปี 2557 โดยงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็ นงำนลักษณะเฉพำะ และนีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู เนื่อเทียบกับงำน
โครงกำรอื่นๆ
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
จำชน่ำยรถยนต์ เท่ำกับร้อยละ 4.31 และร้อยละ 13.24 ตำนลำดับ กำรเพิน่ ขึน้ ของอัตรำกำไรขัน้ ต้นจำก
ธุรกิจจำชน่ ำยรถยนต์อย่ำงนีนัยสำคัญ นีสำเชตุนำจำกในงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557
นิตซูบหิ ิ นีกำรออกรถยนต์รุ่นใชน่ ดังนัน้ นิตซูบหิ ิ จึงเพิน่ อัตรำค่ำส่งเสรินกำรขำยที่จ่ำยใช้แก่บริษัทฯ
เพื่อกระตุน้ ยอดรถยนต์นติ ซูบหิ ดิ งั กล่ำว
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สำชรับงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
้
โรงไฟฟำพลังแสงอำทิตย์เท่ำกับร้อยละ 72.47 และร้อยละ 75.46 ตำนลำดับ กำรเพิน่ ขึน้ ของอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ นีสำเชตุนำจำกรำยได้จำกกำรผลิตไฟฟ้ำทีเ่ พิน่ ขึน้ เล็กน้อย
ในขณะทีต่ น้ ทุนอยู่ในระดับทีไ่ น่เปลีย่ นแปลง
16.4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำรขำย
เท่ำกับ 9.58 ล้ำนบำท และ 30.13 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 0.87 และร้อยละ 2.55 ของ
รำยได้รวน ตำนลำดับ
ค่ำให้จ่ำยในกำรขำยของบริษทั ฯ จำแนกตำนรำยกำรชลักสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในขาย
ค่ำโฆษณำและส่งเสรินกำรขำย
เงินเดือนและสวัสดิกำร
ค่ำให้จ่ำยเดินทำงติดต่อ
ค่ำนำยชน้ำ
อื่นๆ
รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
3.56
37.16
21.84
72.49
0.00
3.84
12.74
3.73
38.94
3.12
10.36
2.25
23.49
1.07
3.55
0.04
0.42
0.26
0.86
9.58
100.00
30.13
100.00

สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 เทียบกับ 2557 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำร
ขำยเพิ่นขึน้ 20.55 ล้ำนบำท ชรือเพิ่นขึ้นร้อยละ 214.51 เนื่องจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของค่ำโฆษณำและ
ส่งเสรินกำรขำย โดยในปี 2557 นิตซูบหิ ิ นีแผนทีป่ รับโฉนในรถยนต์นติ ซูบหิ ชิ ลำยรุ่นในประเทศไทย
ดังนัน้ นิตซูบหิ ิ จึงเพิน่ อัตรำค่ำส่งเสรินกำรขำยทีจ่ ่ำยใช้แก่บริษทั ฯ เพื่อกระตุ้นยอดรถยนต์นติ ซูบหิ กิ ่อน
กำรปรับโฉนดังกล่ำว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเพิน่ ค่ำโฆษณำและส่งเสรินกำรขำยเพื่อใช้สอดคล้องกับนโยบำย
ดังกล่ำว
16.4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำร
บริชำรเท่ำกับ 66.64 ล้ำนบำท และ 66.54 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 6.04 และร้อยละ
5.64 ของรำยได้รวน ตำนลำดับ
ค่ำให้จ่ำยในกำรบริชำรของบริษทั ฯ จำแนกตำนรำยกำรชลักสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่ำบุคลำกรและสวัสดิกำร
ค่ำเสือ่ นรำคำและค่ำตัดจำชน่ำย

ล้านบาท
29.65
9.23

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
1
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ1
44.49
29.83
44.83
13.85
9.48
14.25
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ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ล้านบาท
ค่ำธรรนเนียนธนำคำรและ
ค่ำธรรนเนียนอื่น
ค่ำซ่อนบำรุง
ค่ำประกันภัย
อื่นๆ
รวม

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556
2557
1
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ1

3.82
1.28
3.33
18.52
66.64

5.73
1.92
5.00
27.79
100.00

6.05
1.22
0.59
18.86
66.54

9.09
1.83
0.89
28.34
100.00

ชนำยเชตุ:1 ร้อยละของค่ำให้จ่ำยในกำรบริชำร

สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 เทียบกับ 2557 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยในกำร
บริชำรลดลง 0.10 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 0.15 ซึง่ ถือว่ำไน่นกี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงนีนยั สำคัญ
16.4.2.7 ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทำงกำรเงินส่วนใชญ่เกิดจำกค่ำให้จ่ำยดอกเบีย้ เงินกูย้ นื ธนำคำร สัญญำเห่ำทำงกำรเงิน
และเงินเบิกเกินบัญหีในรูปของเงินทุนชนุนเวียน เห่น ทรัสต์รซี ที และสินเหื่อเพื่อกำรนำเข้ำ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ นีวงเงินสินเหื่อเป็ นเงินทุนชนุนเวียนและวงเงินสินเหื่อระยะยำวกับธนำคำรพำณิหย์ชลำยแช่งใน
ประเทศ
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ นีต้นทุนทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 44.95 ล้ำนบำท และ 33.84 ล้ำนบำท ตำนลำดับ โดยต้นทุนทำงกำรเงิน ลดลง 12.11 ล้ำนบำท
ชรือลดลงร้อยละ 26.35 สำเชตุชลักเนื่องจำกกำรหำระคืนเงินเบิกเกินบัญหี เงินกูย้ นื ระยะสัน้ และเงินกู้
ยืนระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
16.4.2.8 ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ นีค่ำให้จ่ำยภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคล เท่ำกับ 0.72 และ 20.35 ล้ำนบำท ชรือคิดเป็ นอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีแ่ ท้จริงเท่ำกับร้อย
ละ 0.85 และร้อยละ 11.39 ตำนลำดับ
ทัง้ นี้ สำเชตุทภ่ี ำษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีแ่ ท้จริงสำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557
เพิ่นขึ้นอย่ำงนำก นีสำเชตุ นำจำกนโยบำยทำงบัญหี โดยเป็ นกำรคำนวณจำกผลแตกต่ำงหัวครำวที
่
่
เกิดขึน้ ระชว่ำงนูลค่ำของสินทรัพย์และชนี้สนิ รอกำรตัดบัญหีทเ่ี พิน่ ขึน้ ชรือลดลง
16.4.2.9 กาไรสุทธิ
สำชรับ งวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ นีกำไรสุทธิเท่ำกับ
84.04 ล้ำนบำท และ 158.27 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 7.62 และร้อยละ 13.41 ตำนลำดับ
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16.5 การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรนหำติ นี 2 ชน่วยธุรกิจย่อยทีจ่ ะนีรำยกำรปรำกฏในงบดุล ได้แก่ ธุรกิจสถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรนหำติชลักโดยเอกหน (Private Mother Station (PMS)) และธุรกิจออกแบบ รับเชนำ ติดตัง้ และซ่อนบำรุง
อุปกรณ์ก๊ำซ NGV โดยนีรำยละเอียดดังนี้
(1) ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS)) บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ ระชว่ำง บริษทั ฯ กับ ปตท. ซึง่ เข้ำเกณฑ์ขอ้ กำชนด
ของกำรตีควำนนำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่องกำรประเนินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเห่ำ
ชรือไน่ จึงเกิดรำยกำร “ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิ น-สุทธิ ” ขึน้ ในส่วนของสินทรัพย์
(2)

ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่ อมบารุงอุปกรณ์ ก๊าซ NGV ชำกบริษัทฯ รับจ้ำงบริกำรตำนสัญญำ
รับเชนำ ติดตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV บริษทั ฯ จะรับรูร้ ำยได้เนื่อนีกำรติดตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV และนีกำรตรวจรับ
งำนจำกผูว้ ่ำจ้ำง อย่ำงไรก็ดี กำรเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำจะขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระยะเวลำตำนทีร่ ะบุในสัญญำ ส่วน
ของเงินทีไ่ ด้เรียกเก็บเงินแล้วแต่ยงั ไน่รบั รูร้ ำยได้จะบันทึกในรำยกำร “รายได้รบั ล่วงหน้ า” ในส่วนของชนี้สน้ิ
ชำกในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ นีกำรใช้บริกำรเสร็จสิน้ และบริษทั ฯ ออกใบแจ้งชนี้แล้วแต่ลู กค้ำอยู่ระชว่ำงกำรตรวจสอบ
ควำนครบถ้วนของเอกสำรกำรเบิกเงิน เงินส่วนนัน้ จะบันทึกในรำยกำร “รายได้ค้างรับ” ส่วนใชญ่จะเกิดขึน้ กับ
สัญญำกำรซ่อนบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ควบคู่กบั กำรรับรูร้ ำยได้ บริษทั ฯ จะรับรูต้ น้ ทุนตำนกำรส่งนอบงำนและ
รับรูร้ ำยได้ ส่วนค่ำให้จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ แรงงำน ทีจ่ ่ำยไปแล้วแต่ยงั ไน่ถูกรับรูเ้ ป็ นต้นทุน จะถูกบันทึกเป็ น “งาน
ระหว่างทา”
16.5.1 สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวนของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557
เท่ำกับ 2,823.48 ล้ำนบำท 2,992.36 ล้ำนบำท 2,918.55 ล้ำนบำท และ 2,767.44 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
องค์ประกอบชลักในสินทรัพย์รวนของบริษทั ฯ ได้แก่ ลูกชนี้กำรค้ำและลูกชนี้อ่นื สินค้ำคงเชลือ และทีด่ นิ
อำคำร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 สินทรัพย์รวนเพิน่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 จำนวน 168.88 ล้ำน
บำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 5.98 โดยนีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรเพิน่ ขึน้ ของลูกชนี้กำรค้ำและลูกชนี้อ่นื
จำนวน 114.02 ล้ำนบำท และกำรเพิน่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์จำนวน 67.59 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 สินทรัพย์รวนลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 จำนวน 73.81 ล้ำนบำท
ชรือลดลงร้อยละ 2.47 โดยนีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรลดลงของสินค้ำคงเชลือจำนวน 260.69 ล้ำน
บำท และกำรเพิน่ ขึน้ ของ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน 89.11 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 สินทรัพย์รวนลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 จำนวน 151.11 ล้ำน
บำท ชรือลดลงร้อยละ 5.18 โดยนีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรลดลงของสินค้ำคงเชลือจำนวน 243.73
ล้ำนบำท กำรลดลงของลูกชนี้กำรค้ำจำนวน 42.87 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด จำนวน 35.46 ล้ำนบำท และกำรเพิน่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ เพิน่ ขึน้ 23.35 ล้ำนบำท
(1)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ชนุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน ปี 2554 2555 2556 และณ วันที่ 30
นิถุนำยน 2557 นีนูลค่ำเท่ำกับ 1,580.80 ล้ำนบำท 1,628.79 ล้ำนบำท 1,439.78 ล้ำนบำท และ
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(

1,126.10 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 55.99 ร้อยละ 54.43 ร้อยละ 49.33 และร้อยละ 40.69
ของสินทรัพย์รวน ตำนลำดับ โดยนีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรทีส่ ำคัญ ดังนี้


เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

บริษัทฯ นีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556
และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 82.08 ล้ำนบำท 60.04 ล้ำนบำท 133.69 ล้ำนบำท
และ 98.23 ล้ำนบำท ชรือคิดเป็ นร้อยละ 2.91 ร้อยละ 2.01 ร้อยละ 4.58 และร้อยละ 3.55 ของ
สินทรัพย์รวน ตำนลำดับ


ลูกหนี้ การค้า และลูกหนี้ อื่น
ลูกชนี้กำรค้ำ และลูกชนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบชลัก ดังนี้

(1) ลูกชนี้กำรค้ำสุทธิ
ลูกชนี้กำรค้ำสุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 50.49 ล้ำนบำท 83.40 ล้ำนบำท 97.22 ล้ำนบำท และ 55.23 ล้ำนบำท
ตำนลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 ลูกชนี้กำรค้ำสุทธิเพิน่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554
จำนวน 31.56 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 62.51 นีสำเชตุชลักจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของรำยได้จำก
กำรขำยและใช้บ ริก ำรของกลุ่น บริษัท ฯ และกำรเริ่น ดำเนิ นธุ รกิจ จ ำชน่ ำ ยรถยนต์ ในเดือ น
พฤศจิกำยน 2555
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 ลูกชนี้กำรค้ำสุทธิเพิน่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555
จำนวน 13.82 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 16.57 นีสำเชตุชลักจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของรำยได้จำก
ธุรกิจจำชน่ ำยรถยนต์ ซึ่งลูกชนี้กำรค้ำของรำยได้ดงั กล่ำวส่วนใชญ่คอื บริษัทลิสซิง่ ซึ่งป็ นผู้
ใช้บริกำรสินเหื่อกำรเห่ำซือ้ รถยนต์
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 ลูกชนี้กำรค้ำสุทธิลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556
จำนวน 41.99 ล้ำนบำท ชรือร้อยละ 43.19 นีสำเชตุชลักจำกกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจ
จำชน่ำยรถยนต์เนื่องจำกสภำวะตลำดรถยนต์ในประเทศทีห่ ะลอตัวลง
นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ แบ่งประเภทลูกชนี้กำรค้ำออกเป็ น 5 กลุ่นตำนระยะเวลำกำรค้ำง
หำระชนี้ ได้แก่ 1( ลูกชนี้ภำยในระยะเวลำหำระชนี้ 2( ลูกชนี้ทค่ี ้ำงหำระน้อยกว่ำ 3 เดือน 3(
ลูกชนี้ท่คี ำ้ งหำระระชว่ำง 3 – 6 เดือน 4( ลูกชนี้ท่คี ้ำงหำระระชว่ำง 6 – 12 เดือน 5( ลูกชนี้
ค้ำงหำระเกินกว่ำ 12 เดือน โดยข้อนูลอำยุชนี้ทค่ี ำ้ งหำระนีรำยละเอียดดังนี้
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(
รายละเอียดลูกหนี้
ภำยในระยะเวลำหำระชนี้
เกินกำชนดหำระชนี้
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
ลูกหนี้ การค้ารวม
ชัก: ค่ำเผือ่ ชนี้สงสัยจะสูญของลูกชนี้
ลูกหนี้ การค้าสุทธิ

19.39

47.30

12.34

ณ วันที่ 30มิ ถนุ ายน
2557
(ชน่วย : ล้ำนบำท)
36.10

15.95
10.42
6.63
9.28
61.67
(11.18)
50.49

25.44
8.59
0.62
13.13
93.73
(11.68)
83.40

75.30
1.42
12.97
102.03
(4.81)
97.22

17.04
1.42
1.11
4.32
59.99
(4.76)
55.23

2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

บริษทั ฯ นีนโยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อชนี้สงสัยจะสูญ และกำรตัดชนี้สญ
ู โดยบริษทั ฯ จะ
ตัง้ สำรองค่ำเผื่อชนี้สงสัยจะสูญเต็นจำนวนสำชรับลูกชนี้กำรค้ำทีค่ ำ้ งหำระเกินกว่ำ 12 เดือน
ทัง้ นี้ ลูกชนี้กำรค้ำทีค่ ำ้ งหำระน้อยกว่ำ 3 เดือน ในปี 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 15.95 ล้ำนบำท 25.44 ล้ำนบำท 75.30 ล้ำนบำท และ 17.04 ล้ำนบำท
ตำนลำดับ
สำเชตุชลักของกำรเพิน่ ขึน้ ชรือลดลงของลูกชนี้ทค่ี ำ้ งหำระน้อยกว่ำ 3 เดือนสอดคล้องกับ
รำยได้จำกธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เนื่องจำกบริษทั ฯ กำชนดนโยบำยกำรหำระ
เงินของลูกค้ำในธุรกิจจำชน่ ำยรถยนต์เนื่อรับนอบรถยนต์ ดังนัน้ ชำกบริษัทลีซซิง่ ซึง่ ลูกค้ำขอ
วงเงินเห่ำซื้อรถยนต์ ยังไน่ได้หำระเงินใช้บริษัทฯ ในวันที่ลูกค้ำรับนอบรถยนต์ บริษัทฯ จะ
บันทึกรำยได้ดงั กล่ำวเป็ นลูกชนี้คำ้ งหำระน้อยกว่ำ 3 เดือนทันที และภำยชลังบริษทั ฯ รับหำระ
เงินจำกบริษทั ลีซซิง่ ยอดลูกชนี้คำ้ งหำระดังกล่ำวจะลดลง
(2) รำยได้คำ้ งรับ
คือ รำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ รับรูเ้ ป็ นรำยได้แล้ว แต่ยงั ไน่ได้รบั เงินจำกลูกค้ำ โดยลูกค้ำรับนอบ
งำนแล้ว แต่ อยู่ร ะชว่ ำ งตรวจสอบควำนครบถ้วนของเอกสำรกำรเบิกเงิน และขัน้ ตอนกำร
จ่ำยเงินภำยในของลูกค้ำ ส่วนใชญ่ จะเกิดขึน้ จำกสัญญำกำรใช้บริกำรระชว่ำงบริษัทฯ และ
ปตท. ซึง่ บริษทั ฯ นีสญ
ั ญำใช้บริกำรกับ ปตท.อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ จะนีกำรติดตำนกำร
หำระเงินอย่ำงใกล้หดิ โดยจัดใช้นพี นักงำนทีน่ ชี น้ำทีค่ อยติดตำนกำรหำระเงินโดยเฉพำะ ทำใช้
สำนำรถตำนเก็บเงินได้ทุกรำยกำรและนียอดรำยได้คำ้ งรับไน่เกิน 1 ปี ในปจั จุบนั
ทัง้ นี้ รำยได้คำ้ งรับของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 182.83 ล้ำนบำท 238.74 ล้ำนบำท 241.87 ล้ำนบำท และ 220.31
ล้ำนบำท ตำนลำดับ


สิ นค้าคงเหลือ

สินค้ำคงเชลือของบริษัทฯ ส่วนใชญ่ ได้แก่ หิ้นส่วน อะไชล่ อุปกรณ์ของเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรนหำติ ซึ่งสำนำรถแบ่งเป็ นประเภทได้ดงั นี้ )1( สินค้ำสำเร็จรูป )2( วัตถุดบิ และ )3( งำน
ระชว่ำงผลิต
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ข้อนูลสินค้ำคงเชลือ จำแนกตำนประเภทสำนำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
)ชน่วย : ล้ำนบำท)
สินค้ำสำเร็จรูป
วัตถุดบิ
งำนระชว่ำงผลิต
สิ นค้าคงเหลือรวม
ชัก: ค่ำเผือ่ นูลค่ำสินค้ำลดลง
สิ นค้าคงเหลือสุทธิ

2554
184.25
668.63
365.40
1,218.28
(3.31)
1,214.97

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
182.72
666.92
382.68
1,232.32
(39.97)
1,192.35

2556
71.14
527.22
396.63
994.99
(63.33)
931.66

ณ วันที่ 30มิ ถนุ ายน
2557
42.85
525.48
174.43
742.76
(54.83)
687.93

สินค้ำคงเชลือสุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 และ ณ วันที่
30 นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 1,214.97 ล้ำนบำท 1,192.35 ล้ำนบำท 931.66 ล้ำนบำท และ
687.93 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 43.03 ร้อยละ 39.85 ร้อยละ 31.92 และ
ร้อยละ 24.86 ของสินทรัพย์รวน
สินค้ำคงเชลือส่วนใชญ่ ได้แก่ อะไชล่ห้นิ ส่วนของเครื่องอัดก๊ำซธรรนหำติ ซึ่งบริษัท ฯ
จำเป็ นต้องจัดชำอะไชล่สำรองสำชรับโครงกำรซ่อนแซนและบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซธรรนหำติและจะ
ถูกทยอยให้ไปในโครงกำรต่ำงๆ
ในปี 2554 ถึง งวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557 สินค้ำคงเชลือสุทธิของบริษทั
ฯ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบบริชำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง โดยเริน่
นำระบบฐำนข้อนูล )Enterprise Resource Planning (ERP)) เข้ำนำเพิน่ ประสิทธิภำพกำร
ควบคุนสินค้ำคงคลังในปี 2555 ทำใช้บริษทั ฯ สำนำรถนำสินค้ำคงเชลือไปให้ในโครงกำรต่ำงๆ
ส่งผลใช้สนิ ค้ำคงเชลือของบริษทั ฯ ลดลงอย่ำงนีนยั สำคัญ
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ นีนโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไชวห้ำทุกรำยกำร ยกเว้น
สินค้ำคงเชลือทีน่ โี ครงกำรนำรองรับหัดเจน
สำชรับสิน ค้ำ คงเชลือที่ไ น่ นีโครงกำรรองรับ บริษัท ฯ นีน โยบำยกำรตัง้ ค่ ำ เผื่อ สิน ค้ำ
เคลื่อนไชวห้ำเป็ นขัน้ บันไดโดยให้อำยุกำรให้งำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสำชกรรน
ปิ โ ตรเลีย นและก๊ ำ ซธรรนหำติ เ ป็ น แนวทำงพิจ ำรณำ โดยเริ่น กำรตัง้ ส ำรองค่ ำ เผื่อ สิน ค้ำ
เคลื่อนไชวห้ำเนื่อสินค้ำนีอำยุปีท่ี 4 เป็ นต้นไป โดยจะเริน่ ที่อตั รำกำรตัง้ สำรองที่ร้อยละ 10
ของนูลค่ำสินค้ำและ ร้อยละ90 ของนูลค่ำสินค้ำเนื่อสินค้ำนีอำยุปีท่ี 7 เป็ นต้นไป
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นโยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไชวห้ำของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
ร้อยละของกำรตัง้
สำรองของนูลค่ำ
0
0
0
10
30
60
90

อำยุของสินค้ำคงเชลือ
ปีท่ี 1
ปีท่ี 2
ปีท่ี 3
ปีท่ี 4
ปีท่ี 5
ปีท่ี 6
ปีท่ี 7 เป็นต้นไป

(2)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไน่ชนุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 1,242.68 ล้ำนบำท 1,363.57 ล้ำนบำท 1,478.77 ล้ำนบำท และ 1,641.34 ล้ำน
บำท ชรือคิดเป็ นร้อยละ 44.01 ร้อยละ 45.57 ร้อยละ 50.67 และร้อยละ 59.31 ของสินทรัพย์รวน
ตำนลำดับ โดยนีรำยละเอียดดังนี้


ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รำยละเอียดของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ นีดงั นี้

(ชน่วย : ล้ำนบำท)
ทีด่ นิ
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
ยำนพำชนะ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง และอุปกรณ์
สำนักงำน
งำนระชว่ำงก่อสร้ำง
รวมมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

152.13
371.56
7.70
258.81
336.18
14.70

2556
152.59
360.84
7.18
274.23
310.92
18.65

ณ วันที่ 30มิ ถนุ ายน
(ปรับปรุง)
2557
215.62
336.78
6.92
219.37
311.48
18.60

20.22
1,161.30

126.01
1,250.42

165.00
1,273.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
147.89
324.31
8.22
269.64
144.30
12.67

2555

186.69
1,093.72

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุ ธิ เป็ นสินทรัพย์ชลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ทีด่ นิ อำคำร
ยำนพำชนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ระชว่ำงก่อสร้ำง
ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 1,093.72 ล้ำนบำท 1,181.30 ล้ำนบำท 1,250.42 ล้ำนบำท
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และ 1,273.77 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 38.74 ร้อยละ 38.81 ร้อยละ 42.82
และร้อยละ 46.03 ของสินทรัพย์รวน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคน 2555 ที่ดิน อำคำร และอุ ป กรณ์ สุ ท ธิเ พิ่น ขึ้น จำก ณ วัน ที่ 31
ธันวำคน 2554 จำนวน 67.58 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 6.18 นีสำเชตุชลักจำกกำรลงทุน
ในธุรกิจจำชน่ำยรถยนต์ และลงทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ ทีจ่ งั ชวัดลพบุรี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคน 2556 ที่ดิน อำคำร และอุ ป กรณ์ สุ ท ธิเ พิ่น ขึ้น จำก ณ วัน ที่ 31
ธันวำคน 2555 จำนวน 89.12 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 7.67 นีสำเชตุชลักจำกกำรลงทุน
เพิน่ จำนวนรถขนส่งก๊ำซ NGV ทีใ่ ห้ในกำรดำเนินธุรกิจ ขนส่งก๊ำซ NGV จำนวน 23 คัน เพื่อ
รองรับปรินำณกำรอัดก๊ำซธรรนหำติทเ่ี พิน่ สูงขึน้ ในอนำคต และกำรก่อสร้ำงโรงงำน 9 และศูนย์
ฝึกอบรน )Training Center(
ณ วัน ที่ 30 นิถุ น ำยน 2557 ที่ดิน อำคำร และอุ ป กรณ์ สุท ธิ เ พิ่น ขึ้น จำก ณ วัน ที่ 31
ธันวำคน 2556 จำนวน 23.35 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 1.87 นีสำเชตุชลักจำกกำรลงทุน
ในทีด่ นิ เครื่องจักรอุปกรณ์ และอำคำรสถำนี สำชรับโครงกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับโรงงำน
อุตสำชกรรนทีอ่ ำเภอสำนโคก จังชวัดปทุนธำนี และอำเภอบ้ำนชนอ จังชวัดสระบุรี


เงิ นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝำกธนำคำรทีน่ ภี ำระผูกพันของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 131.31 ล้ำนบำท 123.21 ล้ำนบำท 115.21 ล้ำนบำท และ
109.77 ล้ำนบำท ตำนลำดับ ชรือคิดเป็ นร้อยละ 4.65 ร้อยละ 4.12 ร้อยละ 3.95 และร้อยละ
3.97 ของสินทรัพย์รวน ทัง้ นี้ เงินฝำกธนำคำรที่นีภำระผูกพัน คือ เงินที่ฝำกไว้กบั สถำบัน
กำรเงินซึง่ เป็ นเจ้ำชนี้เงินกูข้ องบริษทั ฯ โดยเงินฝำกดังกล่ำวถือเป็ นชนึ่งในสินทรัพย์ค้ำประกัน
เงินกูย้ นื ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เงินฝำกธนำคำรทีน่ ภี ำระผูกพันนีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้ยกเลิกวงเงินสินเหื่อและปิ ดบัญหีธนำคำรพำณิหย์ทไ่ี น่ได้ให้ ส่งผลใช้ยอดเงินฝำก
ธนำคำรทีน่ ภี ำระผูกพันลดลง


ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิ น – สุทธิ

ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวำคน 2556 เป็ นต้นนำ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงกำรตีควำนนำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง กำรประเนินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเห่ำชรือไน่
และธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลักเข้ำข่ำยทีจ่ ะต้องบันทึกบัญหีเป็ นลักษณะของสัญญำ
เห่ำดำเนินงำนและสัญญำเห่ำกำรเงินพร้อนๆ กัน โดยที่ดนิ ทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำตชลัก
ถูกตีควำนเป็ นกำรสัญญำเห่ำดำเนินงำน และอำคำรเครื่องจักรและอุปกรณ์ ถูกตีควำนเป็ น
สัญญำเห่ำกำรเงิน ซึง่ ส่งผลใช้ อำคำร เครื่องจักร และอุปกรณ์ของสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติ
ชลักถูกบันทึกแยกออกจำก รำยกำรทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ นีรำยกำรลูกชนี้ตำนสัญญำเห่ำกำรเงิน-สุทธิ จำนวน
187.16 ล้ำนบำท
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16.5.2 การวิ เคราะห์แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างต้นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ นีอตั รำส่วน
ชนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื ชุน้ เท่ำกับ 2.00 เท่ำ 2.38 เท่ำ 2.68 เท่ำ และ 1.74 เท่ำ ตำนลำดับ อัตรำส่วน
ชนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือชุน้ ของบริษทั ฯ นีกำรเพิน่ ขึน้ ระชว่ำงปี 2554 และ 2556 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้
ลงทุนในธุรกิจจำชน่ ำยรถยนต์ และธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ อย่ำงไรก็ดี ณ วันที่ 30 นิถุนำยน
2557 อัตรำส่วนชนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื ชุน้ ได้ลดลงนำทีร่ ะดับ 1.74 เท่ำ จำกกำรลดลงของเงินเบิกเกิน
บัญหีและเงินกูย้ นื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน กำรลดลงของเจ้ำชนี้กำรค้ำและเจ้ำชนี้อ่นื และกำรเพิน่ ขึน้
ของส่วนของผูถ้ อื ชุน้
โดย ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ นีขอ้ กำชนดทีส่ ำคัญ )Covenants) เรื่องอัตรำชนี้สนิ
ต่อทุนในสัญญำเงินกูย้ นื ของบริษทั ฯ โดยกำชนดว่ำ ในปี 2557 และในปี 2558 บริษทั ฯ ต้องดำรงอัตรำ
ชนี้สนิ ต่อทุนไน่เกินกว่ำ 3.0 เท่ำ และ 2.0 เท่ำตำนลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงสำนำรถดำรงอัตรำส่วน
ดังกล่ำวได้ตำนเกณฑ์
(1)

หนี้ สิน

ชนี้สินของบริษัท ฯ นีส่ว นประกอบชลัก ได้แก่ เงิน เบิก เกินบัญหีและเงินกู้ยืน ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน เจ้ำชนี้กำรค้ำและเจ้ำชนี้อ่นื และเงินกูย้ นื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ชนี้สนิ รวนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน
2557 เท่ำกับ 1,881.48 ล้ำนบำท 2,309.55 ล้ำนบำท 2,125.95 ล้ำนบำท และ 1,759.06 ล้ำนบำท
ตำนลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 ชนี้สนิ รวนเพิน่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 จำนวน 428.07
ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 22.75 โดยนีสำเชตุชลักจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและ
เงินกูย้ นื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 458.32 ล้ำนบำท เพื่อให้เป็ นเงินทุนชนุนเวียนของกิจกำรใน
กำรดำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 ชนี้สนิ รวนลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 จำนวน 183.60
ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 7.95 โดยนีสำเชตุชลักจำกกำรกำรหำระคืนเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงิน
กู้ยนื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 359.22 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี เงินกู้ยืนระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินเพิน่ ขึน้ -สุทธิจำนวน 148.21 ล้ำนบำท เนื่องจำกนีกำรลงทุนในยำนพำชนะสำชรับทีนซ่อนบำรุง
และรถขนส่งก๊ำซ NGV ทีใ่ ห้ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV จำนวน 23 คัน และโครงกำรติดตัง้ ใช้
เห่ำและบำรุงรักษำระบบเพิน่ แรงดันก๊ำซ และระบบจ่ำยก๊ำซทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติซสั โก้
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 ชนี้สนิ รวนลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 จำนวน 635.6
ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 47.6 โดยนีสำเชตุชลักจำกกำรลดลงของเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงิน
กูย้ นื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 170.65 ล้ำนบำท และกำรลดลงเจ้ำชนี้กำรค้ำจำนวน 153.37
ล้ำนบำท กำรลดลงดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรเติบโตของรำยได้ของบริษทั ฯ ซึง่ ส่งผลต่อกำรหำระคืนเงิน
เบิกเกินบัญหี
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เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีธนาคารและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น

ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ นีเงิน
เบิก เกิน บัญ หีธ นำคำรและเงิน กู้ยืน ระยะสัน้ จำกสถำบัน กำรเงิน เท่ ำ กับ 756.70 ล้ำ นบำท
1,215.02 ล้ำนบำท 822.08 ล้ำนบำท และ 651.43 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 เงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกู้ยนื ระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงินเพิน่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 จำนวน 458.32 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ
60.57 สำเชตุชลักเนื่องจำกควำนต้องกำรให้เงินทุนชนุนเวียนของกิจกำรทีเ่ พิน่ นำกขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 เงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกู้ยนื ระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงินลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 จำนวน 392.94 ล้ำนบำท ชรือ ลดลงร้อยละ
32.34 สำเชตุชลักเนื่องจำกบริษทั ฯ นีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพียงพอ จึงนีกำรหำระ
คืนเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกูย้ นื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 359.22 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกูย้ นื ระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงิน ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 จำนวน 170.65 ล้ำนบำท ชรือ ลดลงร้อยละ
20.76 สำเชตุชลักเนื่องจำกบริษทั ฯ นีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพียงพอ จึงนีกำรหำระ
คืนเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกูย้ นื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 169.53 ล้ำนบำท


เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เจ้ำชนี้กำรค้ำ
รวนของบริษัทฯ เท่ำกับ 528.67 ล้ำนบำท 471.19 ล้ำนบำท 544.11 ล้ำนบำท และ 390.74
ล้ำนบำท ตำนลำดับ ทัง้ นี้ ระยะเวลำหำระชนี้เฉลีย่ ของเจ้ำชนี้กำรค้ำ และรำยได้รบั ล่วงชน้ำ จะ
ขึ้น อยู่ ก ับ เงื่อ นไขในสัญ ญำที่บ ริษัท ฯ ท ำไว้ก ับ คู่ ค้ำ บริษัท ฯ นีน โยบำยกำรห ำระเงิน ใน
ระยะเวลำ 30 – 60 วัน โดยในปี 2554 และ 2555 บริษทั ฯ นีระยะเวลำหำระชนี้เฉลีย่ สูงกว่ำปี
2556 และงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557
เจ้ำชนี้กำรค้ำ และเจ้ำชนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบชลัก
(1) เจ้ำชนี้กำรค้ำ
เจ้ำชนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 167.62 ล้ำนบำท 116.49 ล้ำนบำท 186.95 ล้ำนบำท และ 140.46
ล้ำนบำท ตำนลำดับ โดยจำนวนเจ้ำชนี้กำรค้ำจะขึน้ อยู่กบั นูลค่ำกำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ สำชรับกำร
ดำเนินกำรโครงกำรในห่วงปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 เจ้ำชนี้กำรค้ำลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 จำนวน
51.13 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 30.50 สำเชตุชลักเนื่องจำกในปี 2554 บริษทั ฯ นีกำรสังซื
่ อ้
วัตถุดบิ ในห่วงปลำยปี ได้แก่ แผงโซล่ำ ร์เซลล์สำชรับก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ และ
กำรสังซื
่ อ้ รถยนต์สำชรับกำรขำยรถยนต์โตโยต้ำพร้อนติดตัง้ ระบบก๊ำซ สแกน พำวเวอร์ พลัส
)Scan Power Plus(
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 เจ้ำชนี้กำรค้ำเพิน่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 จำนวน
70.46 ล้ำนบำท ชรือเพิน่ ขึน้ ร้อยละ 60.49 สำเชตุชลักเนื่องจำกในปี 2556 บริษัทฯ นีกำร
สังซื
่ ้อวัตถุดบิ ในห่วงปลำยปี ได้แก่ หุดถังก๊ำซสำชรับโครงกำรประกอบและติดตัง้ หุดถังก๊ำซ
สำชรับรถกึง่ พ่วงขนส่งก๊ำซ
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(

สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เจ้ำชนี้กำรค้ำลดลงจำก ณ วันที่ 31
ธันวำคน 2556 จำนวน 46.49 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 24.87
(2) รำยได้รบั ล่วงชน้ำ
รำยได้รบั ล่วงชน้ำ คือ ส่วนของเงินทีไ่ ด้เรียกเก็บเงินแล้วตำนข้อกำชนดกำรเรียกเก็บเงิน
ในสัญญำ แต่ ยงั ไน่รบั รู้รำยได้เนื่องจำกงำนยังไน่เสร็จสนบูรณ์ โดยส่วนใชญ่ จะเกิดขึน้ จำก
สัญญำกำรใช้บริกำรระชว่ำงบริษัทฯ และ ปตท. กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้รบั ล่วงชน้ำจะ
ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขกำรหำระเงินตำนสัญญำจนถึงงำนเสร็จสิน้ ของโครงกำรนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ รำยได้รบั ล่วงชน้ำของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่
30 นิถุนำยน 2557 เท่ำกับ 337.67 ล้ำนบำท 322.58 ล้ำนบำท 322.05 ล้ำนบำท และ 187.11
ล้ำนบำท ตำนลำดับ


เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 เงินกูย้ นื ระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ เท่ำกับ 506.55 ล้ำนบำท 479.67 ล้ำนบำท 627.88 ล้ำน
บำท และ 604.02 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 วงเงินกูร้ ะยะยำวของบริษทั ฯ เป็ นวงเงินสำชรับดำเนินกำร
โครงกำรทีส่ ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ )1( โครงกำรจัดชำและติดตัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก )2(
โครงกำรจัดตัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับ ยำนยนต์ )3( โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนที่
อำเภอไทรน้อย จังชวัดนนทบุรี )4( โครงกำรติดตัง้ ใช้เห่ำและบำรุงรักษำระบบเพิน่ แรงดันก๊ำซ
และระบบจ่ำยก๊ำซ กับ ซัสโก้ )5( โครงกำรโรงงงำนไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ และ )6( โครงกำร
โหว์รนู รถยนต์ เป็ นต้น โดยดอกเบีย้ เงินกูอ้ ยู่ระชว่ำง MLR –1.75% ถึง MLR
(2)

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 ส่วนของผูถ้ อื ชุน้ ของ
บริษัทฯ เท่ำกับ 941.25 ล้ำนบำท 682.80 ล้ำนบำท 752.59 ล้ำนบำท และ 1,008.38 ล้ำนบำท
ตำนลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2555 ส่วนของผู้ถือชุ้นลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2554 จำนวน
258.45 ล้ำนบำท ชรือลดลงร้อยละ 27.46 สำเชตุชลักเนื่องจำกบริษทั ฯ นีกำรจ่ำยเงินปนั ผลระชว่ำงกำล
จำนวน 450.00 ล้ำนบำท และนีกำรเพิน่ ทุนจดทะเบียนหำระแล้วจำนวน 100.00 ล้ำนบำท โดยผูถ้ อื ชุน้
ใชญ่
ณ วันที่ 31 ธันวำคน 2556 และ งวดชกเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 ส่วนของผูถ้ อื
ชุน้ เพิน่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง สำเชตุชลักเนื่องจำกกำรเพิน่ ขึน้ กำไรสะสนทีย่ งั ไน่จดั สรรจำกผลดำเนินกำรทีน่ ี
กำไรของบริษทั ฯ
16.6 การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
ณ สิน้ ปี 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 นิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ นีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.10
เท่ำ 0.85 เท่ำ 0.92 เท่ำ และ 0.90 เท่ำ ตำนลำดับ อย่ำงไรก็ตำน บริษทั ฯ นีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนที่
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด )นชำหน(

สน่ำเสนอ )Recurring Income) จำกธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรนหำติชลัก ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV และธุรกิจสถำนี
บริกำรก๊ำซ ธรรนหำติสำชรับยำนยนต์ ประกอบกับ บริษัทฯ ได้รบั วงเงินสินเหื่อระยะสัน้ สำชรับเป็ นเงินทุน
ชนุนเวียนสำชรับดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ในระยะเริน่ ต้นของโครงกำร และภำยชลังโครงกำรนีควำนก้ำวชน้ำถึง
ระดับชนึ่ง บริษทั ฯ จะได้รบั วงเงินกูร้ ะยะยำวนำดำเนินงำนโครงกำรและทดแทนเงินกูร้ ะยะสัน้ ได้
16.6.1 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557
บริษัทฯ นีกระแสเงินสดจำกกิจกรรนดำเนินงำนเท่ำกับ 234.79 ล้ำนบำท 94.04 ล้ำนบำท 559.82 ล้ำนบำท
และ 394.45 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนดำเนินงำนของบริษัทฯ
เท่ำกับ 234.79 ล้ำนบำท โดยส่วนใชญ่เป็ นผลนำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ จำนวน 183.46 ล้ำน
บำท และค่ำเสื่อนรำคำและค่ำตัดจำชน่ ำยจำนวน 156.77 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ นีลูกชนี้กำรค้ำและ
ลูกชนี้อ่นื และสินค้ำคงเชลือเพิน่ ขึน้ จำนวน 66.70 ล้ำนบำท และจำนวน 47.02 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนดำเนินงำนของบริษัทฯ
เท่ำกับ 94.04 ล้ำนบำท โดยส่วนใชญ่เป็ นผลนำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ จำนวน 86.51 ล้ำน
บำท ค่ำเสือ่ นรำคำและค่ำตัดจำชน่ำยจำนวน 150.60 ล้ำนบำท และกำรเพิน่ ขึน้ ของเจ้ำชนี้กำรค้ำและเจ้ำชนี้อ่นื
จำนวน 60.07 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ นีลกู ชนี้กำรค้ำและลูกชนี้อ่นื เพิน่ ขึน้ จำนวน 113.46 ล้ำนบำท
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนดำเนินงำนของบริษัทฯ
เท่ำกับ 559.82 ล้ำนบำท โดยส่วนใชญ่เป็ นผลนำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ จำนวน 88.48 ล้ำน
บำท กำรลดลงของสินค้ำคงเชลือจำนวน 237.27 ล้ำนบำท และค่ำเสือ่ นรำคำและค่ำตัดจำชน่ำยจำนวน 177.15
ล้ำนบำท
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนดำเนินงำนของบริษทั ฯ
เท่ำกับ 394.45 ล้ำนบำท เงินสดจำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำวส่วนใชญ่นำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั
ฯ จำนวน 178.82 ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยค่ำให้จ่ำยทีไ่ น่ให่เงินสด ได้แก่ ค่ำเสือ่ นรำคำและค่ำตัดจำชน่ ำยจำนวน
85.19 ล้ำนบำท โดยนีกระแสเงินสดเพิน่ ขึน้ จำกกำรลดลงของสินค้ำคงเชลือจำนวน 252.28 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็
ตำน นีกระแสเงินลดลงจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของเจ้ำชนี้กำรค้ำและเจ้ำชนี้อ่นื จำนวน 153.53 ล้ำนบำท
16.6.2 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 และงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน
2557 บริษทั ฯ นีกระแสเงินสดจำกกิจกรรนลงทุนให้ไปเท่ำกับ 365.56 ล้ำนบำท 190.32 ล้ำนบำท 191.21 ล้ำน
บำท และ 210.43 ล้ำนบำท ตำนลำดับ
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนลงทุน ให้ไปของบริษัทฯ
เท่ำกับ 365.56 ล้ำนบำท ส่วนใชญ่เป็ นค่ำให้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรซือ้ ทรัพย์สนิ โรงงำน และอุปกรณ์ จำนวน
332.25 ล้ำนบำท
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2555 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนลงทุน ให้ไปของบริษัทฯ
เท่ำกับ 190.32 ล้ำนบำท ส่วนใชญ่เป็ นกำรหำระเงินเพื่อซือ้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน 206.22 ล้ำนบำท
ซึง่ ประกอบด้วยกำรลงทุนโหว์รูนและศูนย์บริกำรซ่อนเครื่องยนต์นำตรฐำนรถยนต์นติ ซูบหิ ิ และเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สำชรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ เป็ นต้น
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สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนลงทุนของบริษทั ฯ เท่ำกับ
231.78 ล้ำนบำท ส่วนใชญ่เป็ นผลนำจำกกำรเพิน่ จำนวนรถขนส่งก๊ำซ NGV ทีใ่ ห้ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งก๊ำซ
NGV เพื่อรองรับปรินำณกำรอัดก๊ำซธรรนหำติทเ่ี พิน่ สูงขึน้ ในอนำคต
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนลงทุนของบริษัทฯ
เท่ำกับ 210.43 ล้ำนบำท ส่วนใชญ่เป็ นค่ำให้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรซือ้ ทรัพย์สนิ โรงงำน และอุปกรณ์สำชรับ
โครงกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับโรงงำนอุตสำชกรรน
16.6.3 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 และ 2556 และงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน
2557 บริษทั ฯ นีกระแสเงินสดจำก )ให้ไป( กิจกรรนจัดชำเงินเท่ำกับ 157.03 ล้ำนบำท และ 75.26 ล้ำนบำท
)264.56( ล้ำนบำท และ )216.49( ล้ำนบำท ตำนลำดับ
สำชรับ ปี บญ
ั หีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วำคน 2554 กระแสเงินสดสุท ธิจำกกิจกรรนจัดชำเงินของบริษัท ฯ
เท่ำกับ 157.03 ล้ำนบำท โดยสำเชตุชลักนำจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำรและเงินกูย้ นื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 168.05 ล้ำนบำท
สำชรับ ปี บญ
ั หีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วำคน 2555 กระแสเงินสดสุท ธิจำกกิจกรรนจัดชำเงินของบริษัท ฯ
เท่ำกับ 75.26 ล้ำนบำท โดยสำเชตุชลักนำจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญหีธนำคำร และเงินกูย้ นื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 459.35 ล้ำนบำท และเงินเพิน่ ทุนจำกผูถ้ อื ชุน้ เดินจำนวน 100.00 ล้ำนบำท อย่ำงไร
ก็ดี บริษทั ฯ นีกระแสเงินสดให้ไปในกำรจ่ำยเงินปนั ผลจ่ำยจำนวน 450.00 ล้ำนบำท
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2556 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนจัดชำเงินให้ไปของบริษทั ฯ
เท่ำกับ 264.56 ล้ำ นบำท โดยสำเชตุ ชลัก นำจำกกำรหำระคืน กู้ยืนเงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน
359.22 ล้ำนบำท และกำรหำระคืนเงินกูย้ นื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 130.25 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี
บริษทั ฯ นีกระแสเงินสดได้นำจำกเงินกูย้ นื ระยะยำวจำนวน 278.45 ล้ำนบำท
สำชรับงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรนจัดชำเงินให้ไปของ
บริษัทฯ เท่ำกับ 216.49 ล้ำนบำท โดยสำเชตุ ชลักนำจำกกำรหำระคืนกู้ยนื เงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
จำนวน 169.53 ล้ำนบำท และกำรหำระคืนเงินกูร้ ะยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 23.11 ล้ำนบำท
16.7 อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
สำชรับปี บญ
ั หีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และงวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557
บริษทั ฯ นีอตั รำส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื ชุน้ เท่ำกับร้อยละ 17.70 ร้อยละ 11.59 ร้อยละ 14.21 และ ร้อยละ 35.15
ตำนลำดับ กำรลดลงของอัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื ชุน้ ลดลงในปี 2555 และ 2556 เนื่องจำกกำไรสุทธิทล่ี ดลงจำกปี
2554 ในขณะทีง่ วดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ นีอตั รำส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื ชุน้ เพิน่ ขึน้ อย่ำง
นีนัยสำคัญ เนื่องจำกกำไรสุทธิทใ่ี ห้คำนวณในงวดนี้ )ปรับกำรคำนวณเป็ นรำยปี ( เพิน่ ขึน้ สูงกว่ำกำไรสุทธิของ
งวดชกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 นิถุนำยน 2556
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อัตราหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำชรับปี บญ
ั หีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคน 2554 2555 2556 และงวดชกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 นิถุนำยน
2557 อัตรำส่วนชนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื ชุน้ ของบริษทั ฯ เท่ำกับ 2.00 เท่ำ 3.38 เท่ำ 2.68 เท่ำ และ 1.74 เท่ำ
ตำนลำดับ ทัง้ นี้ ชนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื ชุน้ ปรับตัวเพิน่ ขึน้ ในปี 2555 เนื่องจำกกำรเพิน่ ขึน้ ของเงินกูย้ นื ระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้ในกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็ นเงินทุนสำชรับธุรกิจ ตัวแทนจำชน่ ำย
รถยนต์ และธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ ในขณะทีป่ ี 2556 และงวดชกเดือน ปี 2557 ชนี้สนิ ของบริษทั ฯ
ลดลงจำกกำรที่บริษัทฯ หำระคืนเงินกู้ยืนระยะยำวและเงินเบิกเกินบัญ หีธนำคำรและเงินกู้ยืนระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน
16.8 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงิ นหรือการดาเนิ นงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
16.8.1 การเริ่มดาเนิ นการของโครงการก๊าซธรรมชาติ เพื่ออุตสาหกรรม
บริษัทฯ นีกำชนดกำรเริ่นดำเนินโครงกำรก๊ำซธรรนหำติสำชรับโรงงำนอุตสำชกรรนและจะเริ่นรับรู้
รำยได้ในต้นปี 2558 ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดตัง้ โรงงำนอัดก๊ำซธรรนหำติและจัดส่งก๊ำซธรรนหำติอดั ใช้แก่ลกู ค้ำโรงงำน
อุตสำชกรรนทำใช้ลูกค้ำสำนำรถลดค่ำให้จ่ำยทำงเหือ้ เพลิงลง จำกผลประโยหน์ดงั กล่ำ ว บริษทั ฯ คำดว่ำจะนี
ผูป้ ระกอบกำรอื่นใช้ควำนสนใจเพิน่ นำกขึน้ และจะสำนำรถเพิน่ รำยได้ใช้แก่บริษทั ฯ ได้ในอนำคต
16.8.2 นโยบาย NGV ของรัฐบาล
รำคำ NGV ถูกกำชนดโดยรัฐบำล ในระยะเวลำชลำยปี ท่ผี ่ำนนำ ครน. นีนติออกนำชลำยครัง้ ต่อรำคำ
NGV เห่น ปี 2554 นติ ครน. ใช้นกี ำรปรับขึน้ รำคำ NGV เดือนละ 0.50 บำท จนถึงเดือนธันวำคน 2555 ซึง่ จะ
ทำใช้รำคำ NGV ปรับเพิน่ ขึน้ จำก 8.50 บำทต่อกิโลกรัน ไปถึง 14.50 บำทต่อกิโลกรัน ต่อนำในปี 2555 กพห.
นีนติใช้ตรึงรำคำ NGV ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัน และเนื่อวันที่ 30 กันยำยน 2557 ทีป่ ระหุน กบง. นีนติปรับขึน้
รำคำก๊ำซ NGV 1.00 บำทต่ อกิโลกรันเป็ น 11.50 บำทต่ อกิโลกรัน ซึ่งเป็ นรำคำก๊ำซ NGV จนถึงปจั จุบนั
อย่ำงไรก็ตำน รำคำที่ 11.50 บำทต่อกิโลกรัน เป็ นรำคำที่ ปตท. ในฐำนะผูข้ ำย NGV กล่ำวว่ำยังประสบผล
ขำดทุนจำกกำรดำเนินธุรกิจจำชน่ ำย NGV เพรำะนีต้นทุนกำรดำเนินกำรประนำณ 14.50 บำทต่อกิโลกรัน ไน่
จูงใจในกำรขยำยสถำนีบริกำรNGV1 จึงไน่สำนำรถแก้ปญั ชำควำนไน่เพียงพอของสถำนีบริกำรNGV ต่อควำน
ต้องกำรให้ของประหำหนชลังจำกประหำหนชันนำให้ก๊ำซ NGV เพิน่ นำกยิง่ ขึน้ เพื่อแก้ปญั ชำน้ ำนันรำคำแพง2
ดังนัน้ จะเช็นได้ว่ำนโยบำยรำคำ NGV นีโอกำสเปลีย่ นแปลงได้และนีควำนไน่แน่ นอนเกีย่ วกับรำคำ NGV ใน
อนำคต

1

ผูบ้ ริชำรระดับสูงของ ปตท.ใช้สนั ภำษณ์“ปตท.ไน่ขยำยสถำนีบริกำรเอ็นจีวเี ชตุขำดทุน” www.tnnthailand.com,11 นกรำคน 2554
ผูบ้ ริชำรระดับสูงของ ปตท.ใช้สนั ภำษณ์ “ปตท.เผยปปนั ๊ NGV ไน่เพียงพอควำนต้องกำร”www.voicetv.co.th, 28 เนษำยน 2554
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