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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 อกำรลงทุนของผู้ลงทุนในทำงลบอย่ำงมี
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
ป จั จัย ควำมเสี่ย งส ำหรับ กลุ่ มบริษัทฯที่อ ำจจะมีผ ลกระทบต่ อ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ของผู้ลงทุ นอย่ำงมี
นัยสำคัญสำมำรถสรุปได้ดงั นี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ สำมำรถจำแนกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ควำมเสีย่ งทีก่ ระทบต่อผู้
ประกอบธุรกิจ พลังงำนโดยเฉพำะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ทงั ้ ระบบ (Systematic Risk) และควำมเสี่ยง
เฉพำะของกลุ่มบริษทั ฯ (Unsystematic Risk) โดยรำยละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ความเสี่ยงเฉพาะของกลุ่มบริษทั ฯ (Unsystematic Risk)
3.1.1.1 ความเสี่ยงในธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ


ความเสี่ยงการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่

บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติกบั ลูกค้ำรำยใหญ่ 1 รำย ได้แก่ ปตท.
ซึ่งเป็ นผู้จดั จำหน่ ำยก๊ำซ NGV รำยเดียวของประเทศ ในขณะที่บริษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชำญใน
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ จึงมีกำรให้บริกำรทำงธุรกิจกันมำโดยตลอด โดยในปี 2556
และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ มีรำยกำรทำงกำรค้ำกับ ปตท. มี
รำยละเอียด ดังนี้
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-

รำยได้จำกธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV
ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ก๊ำซ NGV จำนวน 780.07
ล้ำนบำท และ 723.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.80 และร้อยละ
41.66 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ

-

ยอดสังซื
่ อ้ ก๊ำซ NGV จำกธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ จำนวน
162.62 ล้ำนบำท และ 111.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.02 และ
ร้อยละ 11.39 ของยอดสังซื
่ อ้ รวม ตำมลำดับ

หำก ปตท. ไม่จดั จ้ำงบริษัทฯ ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติอกี ต่อไป จะส่งผลให้
รำยได้และกำไรของบริษัทฯ ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตำม
สัญ ญำว่ ำ จ้ำ งอย่ ำ งเคร่ ง ครัด ส่ ง มอบงำนและบริก ำรที่มีคุ ณ ภำพและกำรด ำเนิ น งำนที่มี
ประสิทธิภำพสูง บริษัทฯ จึงได้รบั กำรว่ำจ้ำงจำก ปตท. อย่ำงต่อเนื่องจนกระทังป
่ จั จุบนั โดย
บริษัท ฯ และปตท. เป็ น คู่ค้ำ ที่ดีต่อ กัน โดยท ำกำรค้ำต่ อกัน มำมำกกว่ ำ 21 ปี และไม่เคยมี
เหตุกำรณ์ทำให้เกิดกำรเลิกจ้ำงบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งนี้จงึ ได้
ขยำยขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้ำงรำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ เพิม่ เติม ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ ำย
รถยนต์ ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ยังมีแผนกำรขยำยกลุ่มลูกค้ำไป
ยังโรงงำนอุตสำหกรรมในอนำคต โดยบริษัทฯ เริม่ มีโครงกำรจัดหำและขนส่งก๊ำซธรรมชำติ
ให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้น


ความเสี่ยงจากเครือ่ งอัดก๊าซธรรมชาติ เกิ ดความเสียหาย

ในสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี มีเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติจำนวน 11 เครื่อง ทีใ่ ช้อดั ก๊ำซให้กบั รถขนส่งก๊ำซ NGV เพื่อขนส่งไปยังสถำนีบริกำร
ลูก สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักเปิ ดดำเนินกำร 24 ชัวโมง
่ ตลอด 365 วันต่อปี โดยบริษทั ฯ
ตกลงกับ ปตท. เกี่ยวกับปริมำณอัดก๊ำซไม่ต่ ำกว่ำ 350 ตันต่อวัน และมีกำลังสำรองกำรผลิต
ร้อยละ 25 ตลอดอำยุสญ
ั ญำ และต้องอัดก๊ำซ NGV ให้รถขนส่งก๊ำซ NGV ได้อย่ำงน้อย 10 คัน
พร้อมกัน และมีอตั รำกำรเติมไม่น้อยกว่ำ 12 ตันต่อชัวโมง
่ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถทำได้ตำมที่
ได้ตกลงไว้ บริษัทฯ ต้องชดเชยค่ำเสียหำยในส่วนที่ขำดให้กบั ปตท. ในอัตรำ 1.5 เท่ำของ
ค่ำตอบแทนกำรอัดก๊ำซ ดังนัน้ หำกเกิดควำมเสียหำยกับสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก หรือ
เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ จนกระทังบริ
่ ษทั ฯ ไม่สำมำรถอัดก๊ำซ NGV ได้ตำมที่ตกลงกันไว้กบั
ปตท. จะส่งผลให้รำยได้ของบริษทั ฯ ลดลงและเกิดรำยจ่ำยเพิม่ ขึน้ จำกค่ำชดเชยควำมเสียหำย
ในระยะเวลำ 3 ปี ทผ่ี ่ำนมำ บริษทั ฯ ไม่เคยต้องจ่ำยค่ำชดเชยควำมเสียหำยให้แก่ ปตท.
เนื่องจำกควำมผิดพลำดจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรซ่อมแซม
และบำรุงรักษำเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติท่สี ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักอย่ำงต่อเนื่อง โดย
บริษทั ฯ มีกำรบริหำรจัดกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย เช่น มีกำรสับเปลีย่ นกำรใช้
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เครื่อ งอัด ก๊ ำ ซธรรมชำติเ พื่อ ให้เครื่อ งอัด ก๊ ำ ซธรรมชำติแต่ ละเครื่อ งมีอ ำยุ ก ำรใช้งำนเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน มีกำรวำงแผนตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติสม่ำเสมอ เป็ นต้น
นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ มีวงเงินประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ จำนวน 150.00 ล้ำนบำท
ซึ่งครอบคลุมสิง่ ปลูกสร้ำง อำคำรสถำนี อุปกรณ์และเครื่องจักรที่สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลักของบริษทั ฯ และประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก


ความเสี่ยงจากการเกิ ดอุบตั ิ เหตุในสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
และสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน

ในสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี มีลูกค้ำ
ซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำรเติมก๊ำซ NGV จำนวนมำก หำกไม่มกี ำรควบคุมอย่ำง
เคร่งครัดอำจเกิดอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเติมก๊ำซ NGV ได้ และอำจส่งผลกระทบต่อสถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชนที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรกำหนด
มำตรกำรควำมปลอดภัยภำยในสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์และปฏิบตั ิต ำม
คู่มือมำตรฐำนสถำนีบริกำรก๊ ำซที่ ปตท.กำหนด และกำหนดให้พนักงำนปฏิบตั ิตำมอย่ ำ ง
เคร่งครัด รวมถึงกำรควบคุมบุคคลภำยนอกเมื่อเข้ำมำใช้บริกำรเติมก๊ำซ
โดยในระยะเวลำ 3 ปี ทผ่ี ่ำนมำตัง้ แต่ปี 2554 – 2556 และ ณ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ
ไม่เคยเกิดอุบตั เิ หตุรำ้ ยแรงทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ของบริษทั ฯ
นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ มีวงเงินประกันทรัพย์สนิ จำนวน 24.48 ล้ำนบำท ซึง่ ครอบคลุมสิง่
ปลูกสร้ำง อำคำรสถำนี อุปกรณ์และเครื่องจักรที่สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์
วงเงินประกันภัยทรัพย์สนิ จำนวน 150.00 ล้ำนบำท ซึ่งครอบคลุมสิง่ ปลูกสร้ำง อำคำรสถำนี
อุปกรณ์และเครื่องจักรทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชน และประกันภัยควำมรับผิด
ต่อบุคคลภำยนอก 0.30 ล้ำนบำทต่อคน และค่ำรักษำพยำบำล 0.05 ล้ำนบำทต่อคน รวมกันไม่
เกิน 20.00 ล้ำนบำทต่อครัง้


ความเสี่ยงจากการเกิ ดอุบตั ิ เหตุของรถขนส่งก๊าซ NGV

ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV รถขนก๊ำซ NGV ของบริษัทฯ ต้องขนส่งก๊ำซ NGV
ให้แก่ ปตท. ประมำณ 120 เทีย่ วต่อวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
จึงมีควำมเสีย่ งทีร่ ถขนส่งก๊ำซ NGV
อำจเกิดอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรขนส่งได้ และอำจจะส่งผลต่อกำรยกเลิกสัญญำหรือไม่ต่อสัญญำ
จ้ำงขนส่งก๊ำซฯ กับบริษัทฯ รวมถึงกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยที่ อำจเกิดขึน้ ในปี 2554 – 2556
และ ณ 30 กันยำยน 2557 รถขนส่งก๊ำซ NGV ของบริษทั ฯ ไม่เคยมีอุบตั เิ หตุทร่ี ำ้ ยแรงเกิดขึน้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งนี้และให้ควำมสำคัญอย่ำงสูงสุด โดยจัดให้มี
ระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ทำหน้ำทีค่ วบคุม
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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
โดยบริษทั ฯ จะมีกำรอบรมพนักงำนขับรถก่อนให้ปฏิบตั งิ ำนจริง และกำชับให้ต้องปฏิบตั ติ ำม
มำตรกำรควำมปลอดภัยของ ปตท. อย่ำงเคร่งครัด และห้ำมกำรจอดรถระหว่ำงทำงกำรขนส่ง
ก๊ำซจำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักไปยังสถำนีปลำยทำง
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ได้จดั ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สนิ ในวงเงิน 219.90 ล้ำน
บำท และประกันภัยคุม้ ครองควำมเสียหำยของคู่กรณีตำมพระรำชบัญญัตปิ ระกันภัย


ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิ กสัญญาก่อนกาหนด

บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจภำยใต้สญ
ั ญำทีส่ ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ สัญญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ สัญญำจัดตัง้
สถำนีบริกำรฯ สัญญำจ้ำงขนส่งก๊ำซฯ สัญญำโครงกำรในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และ
ซ่อมบำรุงสถำนีบริกำรก๊ ำซ NGV ซึ่งมีรำยได้รวมกันในปี 2554 – 2556 และงวดเก้ำ เดือ น
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 จำนวน 950.96 ล้ำนบำท 997.20 ล้ำนบำท 1,025.55 ล้ำนบำท
และ 1,097.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนรำยได้รอ้ ยละ 61.65 ร้อยละ 62.62 ร้อย
ละ 48.38 และร้อยละ 63.14 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ หำกบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญำก่ อน
กำหนดจะส่งผลให้รำยได้ของบริษทั 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 สำมำรถควบคุมได้ โดยกำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำม
สัญญำต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนสำกล ได้แก่ มำตรฐำน BS OHSAS
18001 มำตรฐำน ISO 9001:2008 มำตรฐำน TIS 18001:2001 (โปรดดู ร ำยละเอีย ดของ
มำตรฐำนในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) และมำตรฐำนและข้อกำหนดของ
ปตท. ในกำรปฏิบตั งิ ำน อย่ำงไรก็ดี ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ ไม่เคยถูกยกเลิกสัญญำใดๆ มำก่อน


ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในสิ นค้าหลัก

ปจั จุบนั บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยและประกอบ รวมทัง้ บริกำรซ่อมบำรุงเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติ Knox Western ในประเทศไทย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้รบั แต่ งตัง้ เป็ นตัวแทน
จ ำหน่ ำ ยเครื่ อ งอัด ก๊ ำ ซ CNG รุ่ น Knox Western 3000 แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในประเทศไทย
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ง กำรจ ำหน่ ำ ยให้แ ก่ ปตท. (โปรดดู ส รุ ป สัญ ญำในส่ ว นที่ 2.2 หัว ข้อ 5
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ) ซึง่ Knox Western เป็ นแบรนด์เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติทม่ี ี
ชื่อเสียง ทำให้บริษทั ฯ มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันในกำรจัดหำชิน้ ส่วนอะไหล่ รวมถึงกำร
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ซ่อมแซมบำรุงรักษำเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติในสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. โดยที่
ผ่ำนมำบริษทั ฯ ได้รบั สัญญำโครงกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับชิน้ ส่วนอุปกรณ์ของ Knox Western ในปี
2555 – 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 เป็ นมูลค่ำสัญญำ 120.00 ล้ำน
บำท 27.48 ล้ำนบำท และ 120.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หำกบริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยแต่ เ พีย งรำยเดีย วในประเทศไทย ( Sole
Distributor) และบริษัทคู่แข่งอื่นสำมำรถจัดจำหน่ ำยชิ้นส่วนอะไหล่ของ Knox Western ได้
บริษทั ฯ จะมีค่แู ข่งในกำรเข้ำร่วมประมูลและบริษทั ฯ อำจสูญเสียโอกำสในกำรได้รบั กำรว่ำจ้ำง
อย่ำงที่ผ่ำนมำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ ก๊ำซ NGV ทัง้ นี้ สัญญำแต่ งตัง้ เป็ นตัวแทนจำหน่ ำยของ Knox Western ไม่ได้ระบุ
เงื่อนไขกำรยกเลิกสัญญำ
อย่ ำ งไรก็ดี บริษัท ฯ และ Knox Western มีค วำมสัม พัน ธ์ท ำงกำรค้ำ ที่ดีต่ อ กัน ตัง้ แต่
บริษทั ฯ เริม่ ทำธุรกิจกับ ปตท. โดยทำกำรค้ำต่อกันมำมำกกว่ำ 7 ปี และบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ำม
ข้อตกลงอย่ำงเคร่งครัด และสังซื
่ ้อชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ
เชื่อว่ำด้วยประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญและชื่อเสียงในประเทศ บริษัทฯ จะสำมำรถรักษำ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ Knox Western ได้ในระยะยำวในอนำคต


ความเสี่ยงจากความต่อเนื่ องของรายได้จากงานโครงการ

ในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV บริษทั ฯ
จะต้องเข้ำประมูลงำนจำกเจ้ำของโครงกำร ซึง่ ผลกำรประมูลมีควำมไม่แน่ นอน รวมถึง จำนวน
โครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ รับจ้ำงมีควำมผันผวนตำมปริมำณงำน ซึง่ จะส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ มีควำมผันผวนตำมปริมำณงำนทีบ่ ริษทั ฯ ประมูลได้และระยะเวลำกำรส่งมอบงำนใน
แต่ละปี
ทัง้ นี้ ภำพรวมขอบเขตกำรให้บริกำรในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ก๊ำซ NGV มีดงั นี้
ลักษณะการให้บริ การ

มูลค่าโครงการ
โดยประมาณ

ระยะเวลาการให้บริ การโดยประมาณ

 งำนออกแบบ รับ เหมำ 2.00 – 450.00 ล้ำนบำท 1 เดือน – 1 ปี และบำงโครงกำรระยะเวลำสิน้ สุด
โครงกำรขึน้ อยู่กบั ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนของ
ติดตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV
ปตท. เช่น กำรกำหนดทีต่ งั ้ ของสถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV แห่งใหม่ เป็นต้น
 งำนซ่อมบำรุงอุปกรณ์

0.10 – 480.00 ล้ำนบำท 6 เดือน – 2 ปี

 งำนจัดหำอะไหล่

0.30 – 25.00 ล้ำนบำท 1 อำทิตย์ – 6 เดือน

ส่วนที่ 2 หน้ำ 73

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ในปี 2554 – 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุง
อุ ป กรณ์ ก๊ ำ ซ NGV จ ำนวน 567.27 ล้ำ นบำท 464.34 ล้ำ นบำท และ 408.31 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับหรือคิดเป็ นกำรลดลงร้อยละ 18.14 ระหว่ำงปี 2554 – 2555 และลดลงร้อยละ 12.07
ระหว่ำงปี 2555 – 2556 ตำมลำดับ นอกจำกนี้ รำยได้ในงวดเก้ำเดือนปี 2556 และงวดเก้ำ
เดือน ปี 2557 เท่ำกับ 380.07 ล้ำนบำท และ 599.09 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นกำร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 57.63
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นรักษำชื่อเสียงของ
บริษทั ฯ และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ โดยกำรส่งมอบงำนทีม่ คี ุณภำพและมำตรฐำนใน
รำคำที่เหมำะสม ตำมระยะเวลำที่กำหนด ที่ผ่ำนมำ บริษัท ฯ ได้รบั เชิญให้เข้ำร่วมประมูล
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

ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ เกี่ย วข้อ งกับ งำนเชิง วิศ วกรรมและเทคนิ ค ด้ำ นเครื่อ งกลและก๊ำซ
ธรรมชำติ บริษัทฯ จึงจำเป็ นต้องมีบุคลำกรที่มีป ระสบกำรณ์ แ ละควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำ น
วิศวกรรมและเทคนิค ได้แก่ กำรออกแบบระบบก๊ำซ กำรประกอบเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ กำร
เชื่อมต่อระบบก๊ำซธรรมชำติ กำรทดสอบและกำรควบคุมกำรทำงำนของระบบและอุปกรณ์
ต่ำงๆ กำรสูญเสียบุคลำกรเฉพำะทำง เช่น หัวหน้ำโครงกำร หรือหัวหน้ำวิศวกร หรือพนักงำน
ในตำแหน่งสำคัญอื่นๆ เป็ นต้น จะส่งผลให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อำจมีควำมล่ำช้ำและไม่
ต่ อ เนื่ อ ง อย่ ำ งไรก็ต ำม บริษัท ฯ ตระหนัก ถึง ควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์
บริษัทฯ ยึดมันว่
่ ำบุคลำกรทุกคนเป็ นทรัพยำกรที่มคี ่ำและเป็ นปจั จัยสำคัญในกำรดำเนินงำน
และผลัก ดัน ให้บ ริษัท ฯ สำมำรถบรรลุ เ ป้ ำ หมำยและแผนธุ ร กิจ ที่ว ำงไว้ไ ด้ บริษัท ฯ จึง ให้
ควำมสำคัญกับกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำร
พัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ รวมถึงควำมรับผิดชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำงอำชีพ
(Career Path) ของบุคลำกรในแต่ละระดับ รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลเพื่อรักษำไว้ซง่ึ บุคลำกรทีม่ คี ุณภำพ


ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนั กาหนดเวลา

ในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV บริษทั ฯ จะรับจ้ำงเป็ น
ผูจ้ ดั หำชิน้ ส่วนอุปกรณ์ หรือผลิตชิน้ งำน เช่น กำรประกอบรถหำงตูข้ นส่งก๊ำซ NGV กำรติดตัง้
เครื่อ งอัด ก๊ำ ซธรรมชำติ เป็ น ต้น ดัง นัน้ บริ ษัท ฯ จึง มีค วำมเสี่ยงในกำรเสียค่ำ ปรับหำกไม่
สำมำรถส่งมอบงำนได้ทนั ตำมกำหนดเวลำ เนื่องจำกสำเหตุทอ่ี ำจจะเกิดขึน้ เช่น กำรส่งมอบ
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วัตถุดบิ ล่ำช้ำจำกผูจ้ ดั จำหน่ำย ควำมล่ำช้ำในกำรนำเข้ำวัตถุดบิ เป็ นต้น ซึง่ หำกเกิดเหตุกำรณ์
ข้ำงต้น บริษทั ฯ จะต้องเสียค่ำปรับโดยทัวไปในอั
่
ตรำร้อยละ 0.10 ต่อวัน ของรำคำค่ำจ้ำงทีย่ งั
ไม่ได้ส่งมอบงำน โดยในปี 2556 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ
ชำระค่ำปรับจำกงำนออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV จำนวน 0.34
ล้ำนบำท และ 1.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนเป็ นอย่ำงมำก โดย
บริษทั ฯ ลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวโดยมีกำรวำงแผนกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงละเอียด ควบคุมขัน้ ตอน
กำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนทีว่ ำงไว้ และมีกำรประชุมเพื่อติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนัน้ ในกำรนำเข้ำวัตถุดบิ เพื่อดำเนินโครงกำร บริษทั ฯ จะ
เผื่อ เวลำในกำรน ำเข้ำ วัต ถุ ดิบ ไว้ใ นแผนงำนและจะติด ต่ อ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยตัง้ แต่ ก ำรประมู ล
โครงกำรเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญสำมำรถนำเข้ำได้ทนั เวลำทีก่ ำหนด อีกทัง้ บริษทั ฯ ยัง
มีคณะทำงำนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มำเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ทัง้ ทีโ่ รงงำนของบริษทั ฯ และสถำนทีก่ ่อสร้ำง


ความเสี่ยงจากค่าชดเชยความเสียหายจากการรับประกันผลงาน

ในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ก๊ำซ NGV ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ท่ี
บริษทั ฯ นำมำใช้ต้องได้มำตรฐำนกำรผลิตและมำตรฐำนจำกหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เพรำะต้อง
ถูกนำมำใช้งำนในสภำวะแวดล้อมทีม่ คี วำมดันสูง อีกทัง้ ก๊ำซ NGV มีคุณสมบัตสิ ำมำรถติดไฟ
ได้ หำกเกิดควำมบกพร่องในกำรทำงำนของอุปกรณ์ อำจเกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงต่อ
อุ ป กรณ์ เครื่อ งจักร และพนัก งำนหรือลูก ค้ำ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้อ งรับประกัน ผลงำนเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันส่งมอบงำน อย่ำงไรก็ดี ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์จ ะมีกำรรับประกัน
ชิน้ ส่วนอุปกรณ์เป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันส่งมอบของ และบริษทั ฯ ยังมีกำรคำนวณโอกำส
เกิดควำมเสียหำยของชิน้ ส่วนอุปกรณ์ เมื่อมีกำรคิดรำคำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ไม่มคี ดีทถ่ี ูกฟ้องร้องหรือค้ำงพิจำรณำอยูใ่ นศำล
เกีย่ วกับค่ำเสียหำยจำกกำรรับประกันผลงำนของบริษทั ฯ


ความเสี่ ยงจากเจ้าของที่ ดินเช่ าที่ ศูนย์ติดตัง้ และซ่ อมบารุงอุปกรณ์ ก๊าซสาหรับ
รถยนต์ สาขาชิ นเขตไม่ต่อสัญญา

ศูนย์ตดิ ตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซสำหรับรถยนต์ สำขำชินเขต ให้บริกำรติดตัง้ ระบบ
ก๊ำซในรถยนต์ประเภททัวไป
่ ตัง้ อยู่บนทีด่ นิ พืน้ ที่ 2 งำน กรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ และทีด่ นิ พืน้ ที่
์
2 งำน ซึง่ เป็ นทีด่ นิ เช่ำของบุคคลอื่นทีไ่ ม่ได้เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ โดยสัญญำ
เช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวมี 2 ฉบับ รำยละเอียดดังนี้
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โฉนด

พืน้ ที่

เลขที่

เช่า

ระยะเวลา ระยะเวลาสิ้ นสุด
การเช่า

กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินเช่า

การใช้งาน

สัญญาเช่า

1. 1573 และ 1 งำน
1574

2 ปี

31 ธันวำคม 2557 ผูใ้ ห้เช่ำทีด่ นิ แก่บริษทั ฯ ทีจ่ อดรถ
เป็นเจ้ำของทีด่ นิ นี้

2. 62374
และ
62450

3 ปี

16 สิงหำคม 2560 ผูใ้ ห้เช่ำทีด่ นิ แก่บริษทั ฯ
ไม่ได้เป็นเจ้ำของทีด่ นิ นี้
โดยได้เช่ำช่วงมำจำก
เจ้ำของทีด่ นิ อีกทอด
หนึ่ง

1 งำน

ส่วนหนึ่งของ
ศูนย์บริกำรและ
ติดตัง้ อุปกรณ์
ก๊ำซสำหรับ
รถยนต์

โดยในปี 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 รำยได้จำกศูนย์ติดตัง้
และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซสำหรับรถยนต์ สำชำชินเขต มีจำนวน 79.26 ล้ำนบำท และ 30.76
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ทีด่ นิ เช่ำดังกล่ำวถูกใช้เป็ นทีจ่ อดรถเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร และ
ส่วนหนึ่งของศูนย์ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ก๊ำซสำหรับรถยนต์ สำขำชินเขต ดังนัน้ หำก
บริษทั ฯ ไม่ได้รบั กำรต่อสัญญำกำรเช่ำทีด่ นิ จะไม่มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
อย่ำงมีนยั สำคัญ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งนี้มำตลอด และมีแผนกำรย้ำยศูนย์
ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ก๊ำซดังกล่ำวไปตัง้ อยู่บนทีด่ นิ ที่บริษัทฯ เป็ นเจ้ำของทัง้ หมด ซึ่ง
แผนกำรดังกล่ำวได้อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ ที่ 8/2557


ความเสี่ยงจากการฟ้ องร้องค่าเสียหายที่ เกิ ดจากอุปกรณ์ ก๊าซที่ บริ ษทั ฯ ติ ดตัง้ ใน
รถยนต์

ควำมเสีย่ งนี้เกิดจำกลูกค้ำที่ติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ของบริษทั ฯ เกิดอุบตั ิเหตุและมี
ควำมเสียหำยเกิดขึน้ และฟ้องร้องค่ำเสียหำยกับบริษัทฯ ซึ่งหำกมีคำตัดสินให้บริษัทฯ ต้อง
ชดเชยค่ำเสียหำยแก่ลกู ค้ำดังกล่ำวจะส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ รับประกันชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ก๊ำซโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
-

รถยนต์มติ ซูบชิ ทิ ต่ี ดิ ชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ก๊ำซ – บริษทั ฯ ประกันภัยชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ก๊ำซ 36
เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร
ชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส – บริษทั ฯ ประกันภัยชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้
ก๊ำซ 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร
ชุ ด อุ ป กรณ์ ติด ตัง้ ก๊ ำ ซสำหรับรถแท็ก ซี่ – บริษัท ฯ รับ ประกัน เป็ น ระยะเวลำ 6 เดือ น
นับตัง้ แต่ตดิ ตัง้ ชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ก๊ำซ
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-

ชุ ด อุ ป กรณ์ ติด ตัง้ ก๊ ำ ซสำหรับ รถยนต์ทวไป
ั ่ – บริษัท ฯ รับ ประกัน เป็ น ระยะเวลำ 1 ปี
นับตัง้ แต่ตดิ ตัง้ ชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ก๊ำซ

อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำรทำประกันภัยกับบริษทั ประกัน เพื่อชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจ
เกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ ไม่มคี ดีท่ถี ูกฟ้องร้องหรือค้ำงพิจำรณำอยู่ใ นศำล
เกีย่ วกับค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกอุปกรณ์ก๊ำซของบริษทั ฯ
3.1.1.2 ความเสี่ยงในธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์


ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผูผ้ ลิ ตรถยนต์และผูจ้ าหน่ าย

ควำมเสีย่ งนี้เกิดจำกจำนวนผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ ำยรถยนต์มจี ำนวนมำก จึงเกิดกำรแข่งขัน
ค่อนข้ำงสูง ซึ่งบริษัทฯ เป็ นผู้จำหน่ ำยและให้บริกำรศูนย์ซ่อมและบำรุงรักษำรถยนต์มติ ซูบชิ ิ
ต้องแข่งขันกับรถยนต์แบรนด์อ่นื นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยังต้องแข่งขันภำยในกับผู้จำหน่ ำย
รถยนต์มติ ซูบชิ ริ ำยอื่นในเขตจังหวัดนนทบุรแี ละกรุงเทพฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งนี้โดยมีกำรทำโปรโมชันอย่
่ ำงสม่ ำเสมอ มีทมี ขำยที่คอยติดตำมสถำนกำรณ์ของคู่
แข่งขันเพื่อกำรปรับแผนกำรตลำดอย่ำงทันท่วงที และมีกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ดี อีกทัง้
มิตซูบชิ ิ มีกำรกำหนดพืน้ ทีข่ ำยของผูจ้ ำหน่ ำยแต่ละรำยเพื่อป้องกันกำรแข่งขันของผูจ้ ำหน่ำย
รถยนต์มติ ซูบชิ ดิ ว้ ยกัน


ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูจ้ ดั หาสิ นค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็ นผู้จำหน่ ำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ โดย มิตซูบชิ ิ เป็ นผู้จดั หำรถยนต์
และอะไหล่ให้กบั บริษทั ฯ เพียงรำยเดียว โดยมีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำครำวละ 1 ปี ในปี 2556 และ
งวดเก้ำ เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2557 บริษัท ฯ มีก ำรสังซื
่ ้อ รถยนต์แ ละอะไหล่ จ ำก
มิตซูบชิ ิ จำนวน 709.55 ล้ำนบำท และ 330.63 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.09
และร้อยละ 33.84 ของยอดสังซื
่ อ้ ตำมลำดับ
หำก มิตซูบชิ ิ ยกเลิกสัญญำผูจ้ ำหน่ ำยรถยนต์และสัญญำอื่น ทีเ่ 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 ณ ภำพดี อัน เป็ น กำรสร้ำ ง
ภำพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั มิตซูบชิ ิ บริษทั ฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถขยำยสัญญำต่อไปได้ในอนำคต
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3.1.2 ความเสี่ยงที่ กระทบต่อผู้ประกอบธุรกิ จพลังงานโดยเฉพาะธุรกิ จที่ เกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
ทัง้ ระบบ (Systematic Risk)
3.1.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายราคาก๊าซ NGV
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งในปี 2554 – 2556 และงวดเก้ำเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติจำนวน 1,385.22
ล้ำนบำท 1,386.40 ล้ำนบำท 1,195.38 ล้ำนบำท และ 1,147.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ผลกำรดำเนินงำน
จะเกีย่ วโยงกับรำคำก๊ำซ NGV โดยตรง ซึง่ รำคำก๊ำซ NGV จะถูกกำหนดโดยรัฐบำล ในระยะเวลำหลำย
ปี ทผ่ี ่ำนมำ ครม. มีมติออกมำหลำยครัง้ ต่อรำคำก๊ำซ NGV เช่น เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2557 ทีป่ ระชุม
กบง. มีมติปรับขึน้ รำคำก๊ำซ NGV 1.00 บำทต่อกิโลกรัมเป็ น 11.50 บำทต่อกิโลกรัม และล่ำสุดเมื่อวันที่
2 ธันวำคม 2557 ทีป่ ระชุม กบง. มีมติปรับ รำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ขึน้ อีก 1.00 บำทต่อกิโลกรัม จำก
เดิมรำคำ 11.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็ นรำคำ 12.50 บำทต่อกิโลกรัม และปรับขึน้ รำคำก๊ำซ NGV สำหรับ
รถโดยสำรสำธำรณะ 1.00 บำทต่อกิโลกรัม จำกเดิมรำคำ 8.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็ นรำคำ 9.50 บำท
ต่อกิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำม รำคำที่ 12.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็ นรำคำที่ ปตท. ในฐำนะผู้ขำยก๊ำซ NGV
กล่ำวว่ำยังประสบผลขำดทุนจำกกำรดำเนินธุรกิจจำหน่ ำยก๊ำซ NGV เพรำะมีต้นทุนกำรดำเนินกำร
ประมำณ 16.00 บำทต่อกิโลกรัม ไม่จูงใจในกำรขยำยสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV1 จึงไม่สำมำรถแก้ปญั หำ
ควำมไม่เพียงพอของสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ต่อควำมต้องกำรใช้ของประชำชนหลังจำกประชำชนหันมำ
ใช้ก๊ำซ NGV เพิม่ มำกยิง่ ขึน้ จำกปญั หำน้ ำมันรำคำแพง2 ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำนโยบำยรำคำก๊ำซ NGV มี
โอกำสเปลีย่ นแปลงได้และมีควำมไม่แน่ นอนเกีย่ วกับรำคำก๊ำซ NGV ในอนำคต บริษทั ฯ และผูบ้ ริหำร
บริษัทฯ บริหำรควำมเสี่ยงนี้โดยกำรติดตำมข่ำว นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงพลังงำน กระทรวง
อุตสำหกรรม กรมธุรกิจพลังงำน กรมกำรขนส่งทำงบก ปตท. และหน่ วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
ใกล้ชิด รวมถึง กำรสอบถำมผู้ป ระกอบกำร ผู้ข ำยสิน ค้ำ ลูก ค้ำ และแหล่ ง ข้อ มูลภำยในต่ ำ งๆ เพื่อ
เตรียมกำรและแผนกำรรองรับกำรเปลีย่ นแปลงไว้ล่วงหน้ำ
นอกจำกนี้ หำกรำคำก๊ำซ NGV เพิม่ ขึน้ ยังส่งผลต่อธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับ
ยำนยนต์ กล่ำวคือ รำยได้และกำไรเพิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ตั รำกำไรลดลง เนื่องจำกบริษทั ฯ มีต้นทุนค่ำก๊ำซ
NGV ต่อกิโลกรัมเพิม่ ขึน้ ในขณะทีไ่ ด้รบั กำไรคงทีท่ ่ี 2.00 บำทต่อกิโลกรัม ตำมทีก่ ำหนดในสัญญำจัดตัง้
สถำนีบริกำรฯ กับ ปตท. (โปรดดูสรุปสัญญำในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)

1บทควำม
2

NGV Secret, วำรสำร NGV Focus ฉบับที่ 39 ปีท่ี 9 เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2557
ผูบ้ ริหำรระดับสูงของ ปตท.ให้สมั ภำษณ์ “ปตท.เผยปปมั ๊ NGV ไม่เพียงพอควำมต้องกำร”, www.voicetv.co.th, 28 เมษำยน 2554
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3.1.2.2 ความเสี่ยงจากผลต่างระหว่างราคาน้ามันและราคาก๊าซ NGV ลดลง
ปจั จุบนั ก๊ำซ NGV ถือเป็ นเชือ้ เพลิงทำงเลือกสำหรับใช้ในรถยนต์ โดยรำคำก๊ำซ NGV คิดเป็ น
ประมำณร้อยละ 47.49 และ ร้อยละ 29.56 ของรำคำน้ำมันดีเซลและน้ ำมันเบนซิน 95 ตำมลำดับ (โปรด
ดูร ำยละเอีย ดกำรเปรียบเทีย บรำคำก๊ ำซ NGV กับ เชื้อ เพลิง อื่น ในส่วนที่ 2.2 หัว ข้อ 2 ลัก ษณะกำร
ประกอบธุรกิจ) หำกผลต่ำงระหว่ำงรำคำน้ ำมันและรำคำก๊ำซ NGV ลดลง อำจส่งผลให้กำรขยำยตัวของ
กำรใช้ก๊ำซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ลดลง ซึง่ จะส่งผลต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนี้


ธุร กิ จ สถานี บ ริ ก ารก๊า ซธรรมชาติ ห ลัก ธุร กิ จ ขนส่ ง ก๊า ซ NGV และธุร กิ จ สถานี
บริ การก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ เมื่อประชำชนมีแรงจูงใจในกำรใช้ก๊ำซ NGV
ลดลง อำจส่งผลให้กำรขยำยตัวของปริมำณก๊ำซ NGV ที่จำหน่ ำยที่สถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV ลดลง ส่งผลต่อโอกำสในกำรขยำยตัวของปริมำณกำรอัดก๊ำซ ปริมำณกำรขนส่ง
ก๊ำซ NGV และปริมำณจำหน่ ำยก๊ำซ NGV สำหรับยำนยนต์ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเติบโต
ของรำยได้ของบริษทั 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 เอกชนอำจไม่มีแรงจูงใจในกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรก๊ำ ซ
NGV



ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ เมื่อประชำชนไม่มแี รงจูงใจในกำรเปลีย่ นมำใช้ก๊ำซ
NGV อำจท ำให้บ ริษัท ฯ จ ำหน่ ำ ย ติด ตัง้ และให้บ ริก ำรดู แ ลรัก ษำและซ่ อ มบ ำรุ ง ชุ ด
อุปกรณ์ก๊ำซในรถยนต์ได้ลดลง รวมถึงจำนวนรถบรรทุกทีจ่ ะมำใช้บริกำรติดตัง้ ชุดถังก๊ำซ
ลดน้อยลง

3.1.2.3 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

3ควำมเสีย
่ งในกำรประกอบธุรกิจของปตท.

แบบแสดงรำยกำรประจำปี 2556 (แบบ 56-1) ของ ปตท., www.sec.or.th
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ควำมสำคัญต่อควำมมันคงด้
่ ำนพลังงำน โดยกำหนดแผนยุทธศำสตร์ทเ่ี น้นกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนกับกำรจัดหำพลังงำน นอกจำกนัน้ ปตท. ซึ่งเป็ นผู้จดั หำก๊ำซธรรมชำติของ
ประเทศ ยังกำหนดพันธกิจในกำรสร้ำงควำมมันคงด้
่
ำนพลังงำนในระยะยำวโดยกำรจัดหำพลังงำนใน
ปริมำณทีเ่ พียงพอ มีคุณภำพได้มำตรฐำน และรำคำเป็ นธรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
3.1.2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
กำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ในธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติจะต้องใช้วตั ถุดบิ ส่วนใหญ่เป็ น
อะไหล่เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ประกอบเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ ถังก๊ำซ และเหล็ก
รูปพรรณ ซึง่ มีเหล็กเป็ นส่วนประกอบหลัก ดังนัน้ หำกรำคำเหล็กในตลำดโลกมีกำรปรับตัวสูงขึน้ ส่งผล
ให้ตน้ ทุนกำรดำเนินโครงกำรของบริษทั ฯ จะเพิม่ ขึน้
แผนภำพแสดงรำคำเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็น
(ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน)
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ทีม่ ำ : MEPS (International) LTD, www.meps.co.uk

โดยในช่วง ปี 2556 และงวดเก้ำเดือ นสิ้น สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ สังซื
่ ้อกลุ่ ม
วัตถุดบิ ดังกล่ำวโดยมีสดั ส่วนประมำณร้อยละ 23 และ 28 ของยอดสังซื
่ อ้ รวม
อย่ำงไรก็ตำมผูบ้ ริหำรลดควำมเสีย่ งนี้โดยบริษทั ฯ จะคิดคำนวณผลกระทบจำกควำมเสีย่ งของ
ควำมผันผวนของรำคำวัตถุ ดิบ รวมไว้ในกำรคำนวณต้นทุนของโครงกำร และติดตำมแนวโน้มรำคำ
เหล็กในตลำดโลกอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อดำเนินกำรวำงแผนกำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ สำหรับโครงกำร ทัง้ นี้รำคำของ
ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ทท่ี ำมำจำกเหล็กทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในกำรดำเนินงำนมีควำมผันผวนต่ ำเมื่อเทียบกับรำคำ
เหล็ก
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3.1.2.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีกำรสังซื
่ ้อวัตถุดบิ จำกต่ำงประเทศ โดยในปี 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ จำกต่ำงประเทศร้อยละ 23.78 และร้อยละ 19.85 ของยอด
กำรสังซื
่ ้อรวม ตำมลำดับ บริษัทฯ จะสังซื
่ ้อในเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ และยูโร ในขณะที่รำยได้เกือบ
ทัง้ หมดเป็ นกำรขำยภำยในประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ในกรณีท่อี ตั รำ
แลกเปลีย่ นมีควำมผันผวนอำจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษทั ฯ ได้ โดยหำกเงินบำทมีแนวโน้มอ่อน
ค่ำลง ต้นทุนของกำรซือ้ วัตถุดบิ จะเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทำให้อตั รำกำไรของบริษทั ฯ ลดลง
ทัง้ นี้ในปี 2554 – 2556 และ ณ สิน้ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
จำนวน 1.29 ล้ำนบำท 1.19 ล้ำนบำท 2.34 ล้ำนบำท และ 1.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว ในกำรประเมินรำคำเพื่อกำหนดรำคำ
โครงกำรต่ำงๆ บริษทั ฯ ได้เผื่อควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นไว้ในกำรคำนวณต้นทุนวัตถุดบิ แล้ว
เพื่อครอบคลุมควำมเสีย่ งของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศในระดับหนึ่ง และบริษทั ฯ จะพิจำรณำ
ทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเงินตรำต่ำงประเทศ เพื่อกำรบริหำรควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสำหรับ
กำรสังซื
่ อ้ มูลค่ำสูง นอกจำกนี้ ในเดือนสิงหำคม 2557 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ทำหน้ำทีก่ ลันกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริ
่
หำรควำมเสีย่ งในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสีย่ งด้ำน
อัตรำแลกเปลีย่ น เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้

3.2

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายบริหารงาน
กลุ่มตระกูลกิจพิพธิ โดยคุณธัญชำติ กิจพิพธิ รวมถึงตระกูลกิจพิพธิ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ โดย ณ วันที่ 30
กันยำยน 2557 ถือหุน้ ในบริษทั ฯ รวมกันในสัดส่วนประมำณร้อยละ 98.52 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 73.89 ของจ ำนวนทุ นเรีย กช ำระแล้ว ทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ในครัง้ นี้
ตระกูลกิจพิพธิ ยังดำรงตำแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ ด้วย จึงทำให้ผถู้ อื หุน้
ใหญ่ดงั กล่ำวมีอำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ฯ รวมถึงสำมำรถควบคุมเสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ได้เกือบทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรแต่งตัง้ กรรมกำรหรือกำรขอมติในเรื่ องอื่นทีต่ ้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กำหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนัน้ จึงเป็ นกำรยำกทีผ่ ู้ถอื หุน้ รำยอื่นสำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ย่อยรวม 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่
อย่ำงชัดเจน ทำให้บริษทั ฯ มีควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจัดกำรและมีระบบทีต่ รวจสอบได้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้
แต่งตัง้ กรรมกำรอิสระทัง้ หมด 4 ท่ำน ซึง่ กรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็ นกลไก
ในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกรรมกำร
บริษัทฯ ที่ไม่ใช่ตระกูลกิจพิพธิ จำนวน 8 ท่ำน จำกทัง้ หมด 11 ท่ำน จึงสำมำรถพิจำรณำกลันกรองกำรเสนอ
่
เรื่อ งต่ ำ งๆ ที่จ ะพิจ ำรณำเข้ำ สู่ท่ีประชุมผู้ถือ หุ้น ได้ร ะดั บ หนึ่ ง นอกจำกนัน้ แล้ว บริษัท ฯ ได้มีแ นวปฏิบตั ิท่ี
คณะกรรมกำรกำหนดกรณีทม่ี กี ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมกำร หรือผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมภำยในกิจกำร รวมทัง้ บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มอี ำนำจ
อนุมตั ใิ นกำรทำรำยกำรนัน้ ๆ ซึง่ จะสำมำรถช่วยลดควำมเสีย่ งในข้อนี้ลงไปได้อกี ด้วย
3.2.2 ความเสี่ยงจากผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effect) จากการให้ห้นุ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน
ในปี 2555 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั ฯ ให้สทิ ธิกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในกำรใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ โดยไม่คดิ มูลค่ำ โดยผู้ถือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ ได้ให้เงินสดตำมมูลค่ำหุน้ เพิม่ ทุนที่
ได้รบั จัดสรรให้กบั กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนแต่ ละรำย ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 พนักงำน
กรรมกำร และผูบ้ ริหำรดังกล่ำวถือหุน้ ในบริษทั ฯ รวมกันในสัดส่วนประมำณร้อยละ 3.26 ของจำนวนทุนเรียก
ชำระแล้วทัง้ หมด หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.44 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญในครัง้ นี้
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนดังกล่ำว มีกำรทำข้อตกลงกับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่โดยมีระยะเวลำห้ำมขำย 2
ปี นับจำกวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ หำกครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนดังกล่ำวอำจขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ตนถือครองอยู่ ส่งผลให้รำคำหุ้น
สำมัญ ของบริษัท ฯ ปรับ ตัว ลดลง โดยผลกระทบด้ำ นรำคำ (Price Dilution Effect) ขึ้น อยู่ก ับ รำคำตลำดใน
ขณะนัน้ (โปรดดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้ )
นอกจำกนี้ กำรให้หนุ้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนดังกล่ำว ทำให้บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินเรื่องกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ โดยทยอยรับรูผ้ ลตอบแทนทีก่ รรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำนได้รบั เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำที่ได้รบั บริกำรจำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนดังกล่ำว ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนแล้ว และจะทยอยบันทึกค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมสิน้ สุดในปี 2560

ส่วนที่ 2 หน้ำ 82

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

3.3 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
3.3.1 ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ก่อนที่จะรับทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับกำรนำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุญำตนำหุน้ สำมัญเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 6
ตุลำคม 2557 ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้
พิจำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบือ้ งต้นแล้วพบว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ ได้ต ำมข้อ บัง คับ ของตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ เรื่อ งกำรรับ หุ้น สำมัญ หรือ หุ้น บุริม สิทธิเ์ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (และทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมี
ควำมไม่แน่ นอนที่จะได้รบั อนุ ญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอำจมี
ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ในตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทน
จำกกำรขำยหุน้ สำมัญได้ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้หำกหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ได้
3.3.2 ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิ ดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อผูล้ งทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุ้นครังนี
้ ้
รำคำหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้อำจมีกำรขึน้ ลงอย่ำงผันผวน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับปจั จัยหลำยประกำร โดยหลำยปจั จัยเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ซง่ึ รวมถึง

ทัศนะทีม่ ตี ่อโอกำสสำหรับธุรกิจและกำรประกอบกำรของกลุ่มบริษทั ฯ และหมวดธุรกิจอุตสำหกรรม
พลังงำนและสำธำรณูปโภคโดยทัวไป
่

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีแ่ ท้จริง กับผลประกอบกำร
ทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเครำะห์ได้คำดหวัง

กำรเปลีย่ นแปลงในคำแนะนำหรือทัศนะของนักวิเครำะห์

กำรเปลีย่ นแปลงในเงื่อนไขต่ำงๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่ออุตสำหกรรมเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ สภำพ
ั ยอื่นๆ
เศรษฐกิจโดยทัวไป
่ หรือบรรยำกำศในตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเหตุกำรณ์หรือปจจั

กำรประกำศของบริษทั อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับบริษทั ฯ

กำรเปลีย่ นแปลงในกำรประเมินมูลค่ำตลำดและรำคำหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับบริษทั ฯ และควำมผันผวนของรำคำหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ั ยอื่นๆ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ อำจมีกำรซือ้ ขำยในรำคำทีต่ ่ำ
ดังนัน้ จำกปจั จัยต่ำงๆ ข้ำงต้นรวมทัง้ ปจจั
กว่ำรำคำเสนอขำยอย่ำงมำก
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