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16.

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่องกำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อกำรรับรู้รำยกำรทำงบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับสัญญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ โดยได้เริม่ ใน
วันที่ 1 มกรำคม 2557 ทัง้ นี้ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 2556 และวันที่ 30 กันยำยน 2557
รวมถึง งบกำไรขำดทุน งวดเก้ำเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 ได้ปรับปรุงเป็ นไปตำมมำตรฐำน
ดังกล่ำวแล้ว

16.1 การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ
ในงบกำรเงินงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษทั ฯ ดังนี้

16.1.1 บริษทั ฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ CCL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากครอบครัวกิ จพิ พิธ
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้เข้ำซือ้
หุน้ สำมัญของ CCL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จำกครอบครัวกิจพิพธิ เพื่อให้โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ฯ
มีควำมชัดเจน และลดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ ในอนำคต ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำว
CCL จึงกลำยเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 14 รำยกำร
ระหว่ำงกัน) ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่งรวม CCL จะปรำกฎในงบกำรเงินรวมในไตรมำสที่ 3 ปี 2557
เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่ ได้จดั ทำงบกำรเงินรวมเสมือนที่มกี ำรรวมงบกำรเงินของ CCL ย้อนหลัง ในปี 2554
2555 และ 2556 เนื่องจำกฐำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำร ทัง้ ด้ำนสินทรัพย์ หนี้สนิ ส่วนของผู้ถือหุ้น
รำยได้ และกำไรสุทธิ ของ CCL ไม่มนี ัยสำคัญเมื่อเทียบกับฐำนะทำงกำรเงินและผลดำเนินงำนของบริษทั ฯ ณ
วันทีซ่ อ้ื หุน้ ดังกล่ำว โดยงบกำรเงินของ CCL สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบ
โดยบริษทั ซีพเี อ ออดิท เซอร์วสิ เซส จำกัด แสดงรำยกำรสินทรัพย์รวม 25.37 ล้ำนบำท หนี้สนิ รวม 14.78 ล้ำน
บำท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 10.59 ล้ำนบำท รำยได้รวม 124.69 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิ 2.71 ล้ำนบำท เปรียบเทียบ
กับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ ในปี 2556 ซึง่ แสดงสินทรัพย์รวม 3,066.71 ล้ำนบำท หนี้สนิ รวม 2,204.56 ล้ำน
บำท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 862.15 ล้ำนบำท รำยได้รวม 2,119.73 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิ 104.86 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลสำหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 และ
งบกำรเงินรวมสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ได้รวม CCL ที่กลุ่มบริษัทฯ ซื้อมำในระหว่ำงปี 2557
เสมือนว่ำกลุ่มบริษทั ฯ ได้ควบคุมบริษทั ย่อยนี้ตงั ้ แต่ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2556 ดังนัน้ งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และวันที่ 30 กันยำยน 2557 และงบกำไรขำดทุนสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด 30
กันยำยน 2556 และ 2557 ได้มกี ำรปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนกำรซือ้ หุน้ ดังกล่ำว

16.1.2 บริษทั ฯ ได้ขายหุ้นสามัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ซึ่งดาเนิ นธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์
เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญ ร้อยละ 99.99 ของ SFEE
ให้กบั บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่งซึ่งไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกัน กับบริษทั ฯ ซึ่งจะส่งผลให้
บริษทั ฯ ไม่มรี ำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ต่อไป
ทัง้ นี้ ในปี 2555 2556 และงวดเก้ำเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
มีรำยได้จำนวน 3.12 ล้ำนบำท 56.89 ล้ำนบำท และ 35.11 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.20 ร้อยละ
2.68 และร้อยละ 2.02 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ และมีกำไรขัน้ ต้นในปี 2555 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2557 จำนวน 2.03 ล้ำนบำท 65.02 ล้ำนบำท และ 26.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (กำไรภำยหลัง
ภำษีและต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดเก้ำเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 จำนวน 14.06 ล้ำนบำท)

16.2 แนวทางการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษทั ฯ แบ่งกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 และกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยำยน 2556 และ 2557 ดังนี้

16.3 ภาพรวมผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
(1)

ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ


ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักซึง่ เป็ นสถำนีบริกำรทีต่ งั ้ อยู่ตำมแนวท่อจัด
จำหน่ ำยก๊ำซธรรมชำติ โดยให้บริกำรอัดก๊ำซธรรมชำติสำหรับรถขนส่งก๊ำซ NGV เพื่อขนส่งไป
ให้สถำนีบริกำรลูก (Daughter Station)



ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))
บริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่งก๊ำซ NGV จำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี ไปยังสถำนีบริกำรลูกตำมทีบ่ ริษทั ฯ และ ปตท.ตกลงร่วมกัน
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ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
บริษทั ฯ ให้บริกำรสถำนีบริกำรตำมแนวท่อ (Conventional Station) จำนวน 1 แห่ง ตัง้ อยู่บริเวณ
พืน้ ทีด่ ำ้ นหน้ำของสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี ภำยใต้ช่อื
“สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ สแกน อินเตอร์”



ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
บริษัทฯ ให้บริกำรออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตำมสถำนี บริกำรก๊ำซ NGV
โดยกำรออกแบบระบบก๊ำซธรรมชำติ และจัดหำวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตัง้ ทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV และอุปกรณ์เกีย่ วกับระบบก๊ำซธรรมชำติอ่นื ๆ



ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษทั ฯ ให้บริกำรจำหน่ ำยและติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV และก๊ำซ LPG รวมถึงให้บริกำรดูแล
รักษำและซ่อมบำรุงระบบก๊ำซในรถยนต์ และจำหน่ำยอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่ำงๆ อย่ำงครบวงจร

(2)

ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์

(3)

ธุรกิ จอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจกำรขำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจกำรขำยแบตเตอรีแ่ ละกระจก และธุรกิจ
ร้ำนสะดวกซือ้ 108 Shop เป็ นต้น
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โครงสร้ำงรำยได้ของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 สำมำรถจำแนกได้ดงั นี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิ จ

2554

2555

งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2556

ม.ค. – ก.ย. 2556 ม.ค. – ก.ย. 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซ
ธรรมชำติ

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

967.39 57.83 1,147.46

66.03

1.1 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลักโดยเอกชน

135.63

8.79

154.77

9.72

204.46

9.65

144.82

8.66 177.48

10.21

1.2 ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV

123.32

7.99

183.95 11.55

209.52

9.88

155.19

9.28

175.96

10.13

1.3 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
สำหรับยำนยนต์

124.74

8.09

194.14 12.19

203.26

9.59

153.84

9.20

144.71

8.33

1.4 ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้
และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV

567.27 36.78

464.34 29.16

408.31 19.26

380.07 22.72 599.09

34.48

1.5 ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์

434.26 28.15

389.20 24.44

169.83

133.47

8.01

50.22

2.89

497.98 29.77

365.10

21.01

2. ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

-

0.00

97.43

6.12

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์

-

0.00

3.12

0.20

56.89

2.68

42.61

2.55

35.11

2.02

142.81

9.26

83.07

5.22

151.28

7.14

151.24

9.04

162.22

9.34

1,528.03 99.06 1,570.02 98.60 2,096.58 98.91 1,659.22 99.18 1,709.89

98.40

4. ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจร้ำน
สะดวกซื้อ และธุรกิจค้ำ
แบตเตอรี่
รวมรายได้
รำยได้อ่นื

14.48
รายได้รวม

0.94

22.32

1.40

693.04 32.69

7.98

23.15

1.09

13.69

0.82

27.79

1.60

1,542.51 100.00 1,592.34 100.00 2,119.73 100.00 1,672.91 100.00 1,737.68 100.00

หมำยเหตุ : เมื่อ วัน ที่ 26 กัน ยำยน 2557 บริษัทฯ ได้ล งนำมในสัญญำซื้อ ขำยหุ้น สำมัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ให้กบั บริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์ฯ แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่เป็ น บุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มรี ำยได้จำกธุร กิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์อกี ต่อไป

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษทั ฯ มีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในช่วงสำมปี ทผ่ี ่ำนมำ สำหรับปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมเท่ำกับ 1,528.03
ล้ำนบำท 1,570.02 ล้ำนบำทและ 2,096.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR)
เท่ำกับ ร้อยละ 17.14 ต่อปี ซึ่งเป็ นผลจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก โดยเอกชน
ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ และธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ท่บี ริษัทฯ เริ่ม
ดำเนินกำรในเดือนธันวำคม 2555
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สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำนวน
1,659.22 ล้ำนบำท และ 1,709.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 50.67 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.05 โดยมีสำเหตุหลัก
จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก โดยเอกชน และธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 อัตรำกำไรขัน้ ต้นรวมเท่ำกับร้อยละ 32.47 ร้อยละ
21.88 และร้อยละ15.94 ตำมลำดับ กำรลดลงของอัตรำกำไรขัน้ ต้นเนื่องจำกสำเหตุทส่ี ำคัญได้แก่
(1)

ในปี 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีกำรจัดรำยกำรทำงบัญชีใหม่ของค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ทใ่ี ช้ในกำร
ผลิต จำกเดิมทีแ่ สดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยบริหำรมำแสดงไว้ในต้นทุนขำย

(2)

กำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้ธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ซ่งึ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ประมำณร้อยละ 2.58-7.20 ในปี
2555 – 2556 ตำมลำดับ ซึง่ ต่ำกว่ำอัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ

(3)

บริษทั ฯ เริม่ ใช้นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำในปี 2555 ซึง่ มีกำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหว
ช้ำจำนวน 33.13 ล้ำนบำท และ 24.46 ล้ำนบำทในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ในปี 2555 และ
2556 ตำมลำดับ นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ได้ตงั ้ ประมำณกำรหนี้สนิ กำรรับประกันสินค้ำและบริกำรในปี
2555 และ 2556 จำนวน 9.10 ล้ำนบำท และ 2.13 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

(4)

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับเพิม่ ค่ำ ตอบแทนของพนักงำนตำมนโยบำยกำรปรับเพิม่ อัตรำค่ำจ้ำงขัน้ ต่ ำ
ของรัฐบำล

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 เทียบกับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 อัตรำ
กำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 18.50 เป็ นร้อยละ 24.66 สำเหตุหลัก ได้แก่
(1) บริษทั ฯ มีกำรรับรูร้ ำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ซึง่ บริษทั ฯ
สำมำรถส่งมอบงำนติดตัง้ ถังก๊ำซในรถขนส่งให้แก่บริษทั เอกชนรำยหนึ่งในไตรมำสที่ 1 ปี 2557 โดยงำน
โครงกำรดังกล่ำวเป็ นงำนลักษณะเฉพำะ และมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู เมื่อเทียบกับงำนโครงกำรอื่นๆ
(2) ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชนมีอตั รำกำรอัดก๊ำซ (Utilization Rate) เพิม่ ขึน้ จำกควำม
ต้องกำรก๊ำซธรรมชำติอดั ทีม่ ปี ริมำณมำกขึน้ ของ ปตท.
(3) อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์เพิม่ ขึน้ มีสำเหตุมำจำกในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2557 มิตซูบชิ ิ มีกำรออกรถยนต์รุ่นใหม่ ดังนัน้ มิตซูบชิ ิ จึงเพิม่ อัตรำค่ำส่งเสริมกำรขำยทีจ่ ่ำยให้แก่บริษทั ฯ
เพื่อกระตุ้นยอดขำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ เนื่องจำก มิตซูบชิ ิ ได้ปรับโฉมรถยนต์มติ ซูบชิ หิ ลำยรุ่น นอกจำกนัน้
บริษทั ฯ ยังมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร ซ่อม และบำรุงรักษำรถยนต์ทเ่ี พิม่ มำกขึน้
(4) ในงวดเก้ำเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ มีกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำ
จำนวน 29.23 ล้ำนบำท เนื่องจำกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวกับเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติท่ถี ูกตัง้ ค่ำเผื่อ
สินค้ำเคลื่อนไหวช้ำ แล้วนัน้ ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ เช่น โครงกำรก๊ำซ
ธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้น
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สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 235.93
ล้ำนบำท 180.03 ล้ำนบำท และ 139.48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.30 ร้อยละ11.87 และร้อยละ 6.58
ของรำยได้รวม กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยบริหำรเป็ นผลจำกกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของค่ำเสือ่ มรำคำของสินทรัพย์ใน
กำรผลิต ได้แก่ ยำนพำหนะและอำคำรโรงงำน ซึ่งในปี 2554 และ 2555 แสดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยบริหำร และในปี 2556
เป็ นต้นมำได้ยำ้ ยไปแสดงในรำยกำรต้นทุนขำย
สำหรับในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 ค่ำใช้จ่ำยบริหำรเท่ำกับ 103.37 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 2.54
ล้ำนบำท จำกงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 ซึง่ ถือว่ำไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญของค่ำใช้จ่ำย
บริหำร
ในภำพรวมบริษทั ฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 148.99
ล้ำนบำท 94.07 ล้ำนบำท และ 104.86 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรลดลงของกำไรสุทธิ มีสำเหตุหลักดังนี้
(1)

บริษทั ฯ มีกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำจำนวน 33.13 ล้ำนบำท และ 24.46 ล้ำนบำทในธุรกิจ
เกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ในปี 2555 และ 2556 ตำมลำดับ

(2)

บริษทั ฯ มีกำรประมำณกำรหนี้สนิ และกำรรับประกันสินค้ำและบริกำรจำนวน 9.10 ล้ำนบำท และ 2.13
ล้ำนบำท ในปี 2555 และ 2556 ตำมลำดับ

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 130.46 ล้ำนบำท
และ 377.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ จำนวน 247.43 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 189.66 โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิม่ ขึน้
ของอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ มีกำรบันทึกกำไรจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ในไตรมำส
ที่ 3 ปี 2557
อย่ำงไรก็ตำม หำกคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่คดิ รวมกำไรจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ สำหรับงวด
เก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ จะมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 130.46 ล้ำนบำท และ 218.97 ล้ำน
บำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 7.80 และร้อยละ 12.60 ตำมลำดับ (กำไรจำกจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์หลังหักภำษีเท่ำกับ 158.92 ล้ำนบำท)
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เท่ำกับ
2,823.48 ล้ำนบำท 3,070.96 ล้ำนบำท 3,066.71 ล้ำนบำท และ 2,900.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 247.48 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.77 โดยมีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื 121.59
ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้จำกสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 197.50 ล้ำนบำทเนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูล
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ให้เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 4 เรื่อ งกำรประเมิน ว่ ำ ข้อ ตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ทำให้เกิดรำยกำรนี้ขน้ึ ในปี 2555 เป็ นปี แรกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมลดลง 4.25 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 0.14 โดยมีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรลดลงของสินค้ำคงเหลือ 199.44 ล้ำนบำท และกำร
เพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ 111.55 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมลดลง 166.43 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 5.43 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรลดลงของสินค้ำคงเหลือจำนวน 305.97 ล้ำน
บำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ จำนวน 185.76 ล้ำนบำท
หนี้สนิ ของบริษทั ฯ มีสว่ นประกอบหลัก ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื และเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้ สิน รวมของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2554 2555 2556 และ ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2557 เท่ ำ กับ
1,883.34 ล้ำนบำท 2,332.19 ล้ำนบำท 2,204.56 ล้ำนบำท และ 1,671.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 448.85 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.83 โดยมีสำเหตุ หลักจำกกำรเพิม่ ขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงินจำนวน 458.32 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมลดลง 127.63 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 5.47 โดยมีสำเหตุ สำคัญจำกกำรกำรชำระคืน เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงินจำนวน 359.22 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพิม่ ขึน้ สุทธิจำนวน 148.20
ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับทีมซ่อมบำรุง และรถหำงตู้ขนส่ง ทีใ่ ช้ในกำรดำเนินธุรกิจ
ขนส่งก๊ำซ NGV และโครงกำรติดตัง้ ให้เช่ำและบำรุงรักษำระบบเพิม่ แรงดันก๊ำซ และระบบจ่ำยก๊ำซทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติซสั โก้
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมลดลง 533.12 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 24.18 โดยมีสำเหตุจำกกำรลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
จำนวน 369.65 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 142.55 ล้ำนบำทกำรลดลง
ดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรเติบโตของรำยได้ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้นำเงินจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์มำชำระคืนหนี้ทม่ี กี บั สถำบันกำรเงิน
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16.4 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน

16.4.1 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2554 ถึงปี 2556
บริษัทฯ ได้ทำกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ
2556 ใน 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์ และธุรกิจอื่นๆ

16.4.1.1 รายได้จากการขายและบริการ
รำยได้รวมจำกกำรขำยและบริกำรของบริษทั ฯ แบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กลุ่มธุรกิ จ

2554
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ

2555
(งบการเงิ นรวม)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2556
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

ร้อยละ

1,385.22

89.80

1,386.40

87.07

1,195.38

56.39

ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

-

-

97.43

6.12

693.04

32.69

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์

-

-

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

ธุรกิจอื่นๆ
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
รำยได้อ่นื
รายได้รวม

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษทั ฯ มีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในช่วงสำมปี ท่ี
ผ่ำนมำ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีรำยได้กำรขำยและ
บริกำรรวมเท่ำกับ 1,528.03 ล้ำนบำท 1,570.02 ล้ำนบำท และ 2,096.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้
41.99 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.75 ในปี 2555 และเพิม่ ขึน้ 526.56 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
33.54 ในปี 2556
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
รำยได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติเพิม่ ขึน้ 1.18 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.09 สำเหตุหลัก
เนื่องมำจำกรำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ของธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV
และธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์
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ในปี 2556 รำยได้ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติลดลง 191.02 ล้ำนบำท จำกปี 2555 หรือ
ลดลงร้อยละ 13.78 ทัง้ นี้ สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์
เนื่องมำจำกบริษทั ฯ ได้หยุดดำเนินกำรจำหน่ ำยรถยนต์โตโยต้ำพร้อมติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์เพรำะ
บริษทั ฯ ได้เป็ นผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ
รำยได้ธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 เท่ำกับ
97.43 ล้ำนบำท และ 693.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.12 และร้อยละ 32.69
ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ในปี 2556 รำยได้ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์เพิม่ ขึน้ 595.61 ล้ำนบำท จำกปี 2555 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 611.32 ทัง้ นี้ สำเหตุหลักของกำรเพิม่ ขึน้ มำจำกบริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้จำกธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์เต็มปี
ในปี 2556 ในขณะทีป่ ี 2555 บริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้เพียงประมำณ 2 เดือน เนื่องจำกศูนย์จำหน่ำยรถยนต์
และบริกำรซ่อมเครื่องยนต์มำตรฐำนรถยนต์มติ ซูบชิ เิ ริม่ เปิ ดดำเนินกำรในเดือนพฤศจิกำยน 2555
รำยได้ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556
เท่ำกับ 3.12 ล้ำนบำท และ 56.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.20 และร้อยละ 2.68
ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
รำยได้ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ปี 2556 เพิ่มขึ้น 53.77 ล้ำนบำท จำกปี 2555 หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,723.40 ทัง้ นี้ สำเหตุหลักของกำรเพิม่ ขึน้ มำจำกบริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์เต็มปี ในปี 2556 ในขณะที่ปี 2555 บริษัทฯ รับรู้รำยได้เพียงประมำณ 1 เดือน
เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ได้เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนธันวำคมปี 2555
รำยได้ธุ ร กิจ อื่น ๆ สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2554 2555 และ 2556 เท่ ำ กับ
142.81 ล้ำนบำท 83.07 ล้ำนบำท และ 151.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.26
ร้อยละ 5.22 และร้อยละ 7.14 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
รำยได้ธุรกิจอื่นๆ ในปี 2555 ลดลง 59.74 ล้ำนบำท จำกปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 41.83 และ
รำยได้ธุรกิจอื่น ปี 2556 เพิม่ ขึน้ 68.21 ล้ำนบำท จำกปี 2555 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 82.11 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ไม่มแี ผนในกำรเติบโตในธุรกิจอื่น ๆ อย่ำงมีนัยสำคัญ โดยธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้
108 Shop ซึง่ ตัง้ อยู่บนสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี และธุรกิจขำย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ ดำเนินกำรโดย SVC ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(1)

รายได้จากธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ

รำยได้จำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติเป็ นรำยได้ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ
เท่ำกับ 1,385.22 ล้ำนบำท 1,386.40 ล้ำนบำท และ 1,195.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วน
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ร้อยละ 89.80 ร้อยละ 87.07 และร้อยละ 56.39 ของรำยได้รวม รำยได้จำกธุรกิจเกี่ยวเนื่ องกับ ก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ สำมำรถอธิบำยตำมธุรกิจย่อยได้ดงั นี้


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

สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชนเท่ำกับ 135.63 ล้ำนบำท 154.77 ล้ำนบำท และ 204.46
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.79 ร้อยละ 9.72 และ ร้อยละ 9.65 ของรำยได้
รวม
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักเพิม่ ขึน้ 19.14 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.11 เนื่องจำก
บริษัทฯ มีปริมำณกำรอัดก๊ำซธรรมชำติเพิม่ ขึน้ จำก 95,600 ตันต่อปี เป็ น 109,749 ตันต่อปี
โดยปริมำณกำรอัดก๊ำซธรรมชำติในปี 2554 ได้รบั ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมครัง้ ใหญ่
ของประเทศ พืน้ ทีร่ อบสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี มีน้ ำ
ท่วม ส่งผลให้รถขนส่งก๊ำซ NGV ไม่สำมำรถวิง่ ขนส่งได้ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
หยุดดำเนินงำนประมำณ 2 เดือน
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก โดยเอกชนเพิม่ ขึน้ 49.69 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.11
เนื่องจำกบริษทั ฯ มีปริมำณกำรอัดก๊ำซธรรมชำติเพิม่ ขึน้ จำก 109,749 ตันต่อปี เป็ น 145,198
ตันต่อปี


ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))

สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจขนส่งก๊ำซ
NGV เท่ำกับ 123.32 ล้ำนบำท 183.95 ล้ำนบำท และ 209.52 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.99 ร้อยละ 11.55 และร้อยละ 9.88 ของรำยได้รวม
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ขนส่ง ก๊ ำ ซ NGV เพิ่ม ขึ้น 60.63 ล้ำ นบำท หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 49.16 สำเหตุ หลัก เนื่องจำก
บริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่งก๊ำซ NGV จำนวนเพิม่ ขึน้ จำก 77,012 ตันต่อปี เป็ น 110,415 ตันต่อปี
ประกอบกับปริมำณขนส่งก๊ำซในปี 2554 ได้รบั ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์น้ ำท่วมครัง้ ใหญ่ ใน
ประเทศเช่นเดียวกับธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ขนส่ ง ก๊ ำ ซ NGV เพิ่ม ขึ้น 25.57 ล้ ำ นบำท หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้ อ ยละ 13.90 เนื่ อ งจำกบริษั ท ฯ
ให้บริกำรขนส่งก๊ำซเพิม่ ขึน้ จำก 110,415 ตันต่อปี เป็ น 133,619 ตันต่อปี
ส่วนที่ 2 หน้ำ 235

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)



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

สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ เท่ำกับ 124.74 ล้ำนบำท 194.14 ล้ำนบำท และ 203.26
ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.09 ร้อยละ 12.19 และร้อยละ 9.59 ของ
รำยได้รวม
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์เพิม่ ขึน้ 69.40 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 55.64
สำเหตุหลักเนื่องจำกปริมำณจำหน่ำยก๊ำซ NGV เพิม่ ขึน้ จำก 15,673 ตันต่อปี เป็ น 21,497 ตัน
ต่อปี ประกอบกับรัฐบำลได้อนุ มตั ิกำรทยอยปรับเพิม่ รำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV จำก 8.50 บำท
ต่ อ กิโ ลกรัม ในช่ ว งต้น ปี 2555 เป็ น 10.50 บำทต่ อ กิโ ลกรัม ในเดือ นเมษำยน 2555 อีก ทัง้
ปริมำณจำหน่ ำยก๊ำซในปี 2554 ได้รบั ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ น้ ำท่วมครัง้ ใหญ่ในประเทศ
เช่นเดียวกับธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับ ยำนยนต์ เพิม่ ขึน้ 9.12 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.70
สำเหตุหลักเนื่องจำกรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ทัง้ ปี 2556 อยู่ท่ี 10.50 บำทต่อกิโลกรัม ซึง่ สูง
กว่ำรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV เฉลีย่ ของปี 2555


ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV

สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจออกแบบ
รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV เท่ำกับ 567.27 ล้ำนบำท 464.34 ล้ำนบำท
และ 408.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 36.78 ร้อยละ 29.16 และร้อยละ
19.26 ของรำยได้รวม
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ลดลง 102.93 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 18.14 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกมูลค่ำงำนทีม่ กี ำหนดส่งมอบและรับรู้รำยได้ในปี 2555
ลดลงเนื่ อ งจำกรั ฐ บำลยั ง คงมี น โยบำยกำรตรึ ง รำคำก๊ ำ ซ NGV จึ ง ท ำให้ ปตท. และ
ผูป้ ระกอบกำรอื่นๆ ชะลอกำรลงทุนในโครงกำรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ลดลง 56.03 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 12.07 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกมูลค่ำงำนทีม่ กี ำหนดส่งมอบและรับรู้รำยได้ในปี 2556
ลดลงเนื่ อ งจำกรั ฐ บำลยั ง คงมี น โยบำยกำรตรึ ง รำคำก๊ ำ ซ NGV จึ ง ท ำให้ ปตท. และ
ผูป้ ระกอบกำรอื่นๆ ชะลอกำรลงทุนในโครงกำรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ
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ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์

สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 รำยได้จำกธุรกิจติดตัง้
ระบบก๊ ำ ซในรถยนต์ เท่ ำ กับ 434.26 ล้ำ นบำท 389.20 ล้ำ นบำท และ 169.83 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับหรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 28.15 ร้อยละ 24.44 และร้อยละ 8.01 ของรำยได้รวม
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ลดลง 45.06 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10.38 สำเหตุหลักเนื่องจำก
กำรแข่งขันทีร่ ุนแรงจำกผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีรำยได้เพิม่ ขึน้ ส่วนหนึ่ง
จำกกำรจำหน่ ำยรถยนต์โตโยต้ำพร้อมอุปกรณ์ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส และได้รบั กำร
สนับสนุนจำกกำรเริม่ โครงกำรติดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ในรถแท็กซีข่ องกระทรวงพลังงำน
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ ลดลง 219.37 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 56.36 สำเหตุหลักมำจำก
บริษัทฯ หยุดกำรจำหน่ ำยรถยนต์โตโยต้ำ พร้อมอุปกรณ์ ก๊ำ ซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส
เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รบั แต่ งตัง้ เป็ นผู้จำหน่ ำยรถยนต์มติ ซูบชิ ติ งั ้ แต่ เดือนพฤศจิกำยน 2555
และกำรหยุดดำเนินกำรโครงกำรสนับสนุนกำรติดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ในรถแท็กซีข่ องกระทรวง
พลังงำน และกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงจำกผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น
(2)

รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์

2554
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อ่นื
รวม

2555
(งบการเงิ นรวม)

ร้อยละ

-

ล้านบาท
-

96.59
0.84
97.43

ร้อยละ
99.14
0.86
100.00

2556
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท
677.82
10.88
4.34
693.04

ร้อยละ
97.80
1.57
0.63
100.00

สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์ เท่ำกับ 97.43 ล้ำนบำท และ 693.04 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.12 และร้อยละ 32.69 ของรำยได้รวม
รำยได้จำกธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์ สำมำรถจำแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่


รายได้จากการขาย คือ รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ ซึง่ เป็ นรำยได้หลักของธุรกิจ
จำหน่ ำยรถยนต์ ทัง้ นี้ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 บริษทั ฯ
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มีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 96.59 ล้ำนบำท และ 677.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.14 และร้อยละ 97.80 ของรำยได้รวมจำกธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์
โดยรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ ขึน้ 581.23 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 601.75 โดยมีสำเหตุ
หลัก มำจำกธุ ร กิจ จ ำหน่ ำ ยรถยนต์ เริ่ม เปิ ด ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งเป็ น ทำงกำรในเดือ น
พฤศจิกำยน 2555 และได้รบั กำรตอบรับทีด่ จี ำกลูกค้ำอันเนื่องมำจำกนโยบำยรถยนต์คนั
แรกทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุ นจำกภำครัฐ ส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดจองรถยนต์รถยนต์มติ ซูบชิ ิ
สะสม และรอกำรส่งมอบจำนวนมำก ดังนัน้ ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ทยอยส่งมอบรถยนต์
มิตซูบชิ ใิ ห้แก่ลกู ค้ำครบตำมยอดจองทัง้ หมด และรับรูร้ ำยได้ดงั กล่ำวเต็มปี

(3)



รายได้จากการให้บริการ คือ รำยได้จำกกำรให้บริกำรซ่อม บำรุงรักษำ และขำยอะไหล่
รถยนต์มติ ซูบชิ ิ ทัง้ นี้ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 บริษทั ฯ
มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 0.84 ล้ำนบำท และ 10.88 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.86 และร้อยละ 1.57 ของรำยได้รวมจำกธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ โดย
รำยได้จำกให้บริกำรเพิม่ ขึน้ 10.04 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,195.24 สอดคล้องกับ
ยอดขำยรถยนต์รถยนต์มติ ซูบชิ ขิ องบริษทั ฯ ในปี 2556



รายได้อื่น ได้แก่ รำยได้ส่งเสริมกำรขำยที่บริษัทฯ ได้รบั จำก มิตซูบชิ ิ ทัง้ นี้ รำยได้อ่นื
ส ำหรับ ปี บ ัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2556 เท่ ำ กับ 4.34 ล้ำ นบำท โดยในปี 2555
บริษทั ฯ ยังไม่ได้มรี ำยได้ดงั กล่ำวแต่อย่ำงใด

รายได้จากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
พลังแสงอาทิ ตย์

2554
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

2555
(งบการเงิ นรวม)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2556
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

-

-

0.84

26.92

17.50

30.76

รำยได้ส่วนเพิม่ รำคำขำย (Adder)

-

-

2.28

73.08

39.39

69.24

รวม

-

-

3.12

100.00

56.89

100.00

สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์เท่ำกับ 3.12 ล้ำนบำท และ 56.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 0.20 และร้อยละ 2.68 ของรำยได้รวม เพิ่มขึ้น 53.77 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ1,723.40 เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์เริม่ เปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์วนั ที่
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11 ธันวำคม 2555 จึ่งมีระยะเวลำดำเนินกำรเพียง 21 วันในปี 2555 ในขณะที่บริษัทฯ รับรู้
รำยได้เต็มปี ในปี 2556
(4)

รายได้จากธุรกิ จอื่นๆ
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้จากธุรกิ จอื่นๆ

2554
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์

ร้อยละ

2555
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

ร้อยละ

2556
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

ร้อยละ

37.04

25.94

55.04

66.26

53.95

35.66

2.00

1.40

12.48

15.02

13.74

9.08

-

0.00

1.74

2.09

9.41

6.22

รำยได้จำกกำรขำยกระจก แบตเตอรี่
และอืน่ ๆ

103.77(1)

72.66

13.81

16.62

74.18

49.03

รวม

142.81

100.00

83.07

100.00

151.28

100.00

รำยได้จำกร้ำนสะดวกซื้อ 108 Shop
รำยได้ค่ำเช่ำสำนักงำน

หมำยเหตุ : .(1) ในปี 2554 SVC ถือหุ้นใน CCL ในสัดส่วนร้อยละ 74.00 ส่งผลให้รำยได้ของ CCL ถูกบันทึกอยู่ในงบ
กำรเงินรวมของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม เมือ่ เดือนธันวำคม 2554 บริษทั ฯ ได้ขำยหุน้ CCL ทัง้ หมดทีถ่ อื อยู่
ให้แก่ครอบครัวกิจพิพธิ

สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
อื่นๆ เท่ำกับ 142.81 ล้ำนบำท 83.07 ล้ำนบำท และ 151.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 9.26 ร้อยละ 5.22 และร้อยละ 7.14 ของรำยได้รวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ
รำยได้หลักจำกธุรกิจอื่นของบริษทั ฯ ได้แก่ รำยได้กำรขำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และ
รำยได้จำกกำรขำยกระจก แบตเตอรี่ และอื่นๆ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำร
ขำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไชด์เท่ำกับ 37.04 ล้ำนบำท 55.04 ล้ำนบำท และ 53.95 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.94 ร้อยละ 66.26 และร้อยละ 35.66 ของรำยได้รวมจำกธุรกิจ
อื่นๆ และบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยกระจก แบตเตอรี่ และอื่ นๆ เท่ำกับ 103.77 ล้ำนบำท
13.81 ล้ำนบำท และ 74.18 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 72.66 ร้อยละ 16.62 และ
ร้อยละ 49.03 ของรำยได้รวมจำกธุรกิจอื่นๆ โดยรำยได้จำกกำรขำยกระจก แบตเตอรี่ และ
อื่นๆ เป็ นรำยได้ทแ่ี ปรผันโดยตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ
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สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำร
ขำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไชด์เพิม่ ขึน้ 18.00 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.60 สำเหตุหลัก
เนื่องมำจำก บริษทั ฯ ขำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในปริมำณทีม่ ำกขึน้
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำร
ขำยก๊ ำ ซคำร์ บ อนไดออกไชด์ ล ดลง 1.09 ล้ ำ นบำท หรือ ลดลงร้ อ ยละ 1.98 สำเหตุ ห ลัก
เนื่องมำจำก บริษทั ฯ ขำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในจำนวนปริมำณทีล่ ดลง
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ไม่มแี ผนในกำรเติบโตในธุรกิจอื่นอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำกกำรจัดตัง้ ธุรกิจ
ดังกล่ำว มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นกำรประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เท่ำนัน้ เช่น ธุรกิจ
ร้ำนสะดวกซือ้ 108 Shop ซึง่ ตัง้ อยู่บนสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี เป็ นต้น
16.4.1.2 รายได้อื่น
สำหรับ ปี บ ัญ ชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธัน วำคม 2554 2555 และ 2556 บริษัท ฯ มีร ำยได้อ่ืน เท่ำกับ
14.48 ล้ำนบำท 22.32 ล้ำนบำท และ 23.15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.94 ร้อยละ 1.40
และร้อยละ 1.09 ของรำยได้รวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ
รำยได้อ่นื ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ได้แก่ (1) รำยได้ดอกเบีย้ รับ (2) รำยได้ค่ำนำยหน้ำทีไ่ ด้รบั จำก
บริษทั ลีสซิง่ จำกกำรแนะนำลูกค้ำไปใช้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ รถยนต์ (3) กำไรจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์
เป็ นต้น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ มีรำยได้อ่นื เพิม่ ขึน้ 7.84
ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 54.14 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกบริษทั ฯ ได้รบั เงินจำกลูกค้ำรำยหนึ่งจำนวน
5.00 ล้ำนบำท เป็ นค่ำเสียหำยและค่ำรื้อถอนอุปกรณ์ เนื่องจำกลูกค้ำ ขอยกเลิกสัญญำเช่ำ เครื่องจักร
ระบบก๊ำซธรรมชำติสำหรับเติมรถยนต์ เพรำะลูกค้ำมีกำรเปลีย่ นแปลงแผนกำรดำเนินธุรกิจ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้อ่นื เพิม่ ขึน้ 0.83
ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.72 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกบริษทั ฯ ได้รบั ค่ำส่งเสริมกำรขำยจำกบริษทั
ลีซซิง่ ในกรณีลกู ค้ำทีซ่ อ้ื รถยนต์ใช้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ รถยนต์กบั บริษัทลีซซิง่ จำนวน 4.45 ล้ำนบำท
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16.4.1.3 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขำยของบริษทั ฯ แบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กลุ่มธุรกิ จ

2554
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ

2555
(งบการเงิ นรวม)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2556
(งบการเงิ นรวม)
ล้านบาท

ร้อยละ

914.24

88.60

1,075.04

87.65

979.06

55.55

ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

-

-

94.92

7.74

643.16

36.49

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์

-

-

1.09

0.09

15.26

0.87

117.64

11.40

55.42

4.52

124.90

7.09

1,031.88

100.00

1,226.47

100.00

1,762.39

100.00

ธุรกิจอื่น
รวม

ต้นทุนขำยรวมสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 1,031.88
ล้ำนบำท 1,226.48 ล้ำนบำท และ 1,762.39 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 194.60 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 18.86 ในปี 2555 และเพิม่ ขึน้ 535.91 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.70 ในปี 2556
(1)

ต้นทุนขายจากธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
ต้น ทุ น ขำยจำกธุร กิจเกี่ย วเนื่ อ งกับก๊ ำซธรรมชำติมอี งค์ป ระกอบหลัก ได้แ ก่ วัต ถุ ดิบ
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร และค่ำเสือ่ มรำคำ
ส ำหรับ ปี บ ัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2554 2555 และ 2556 ต้ น ทุ น ขำยจำกธุ ร กิจ
เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ เท่ำกับ 914.24 ล้ำนบำท 1,075.04 ล้ำนบำท และ 979.06 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนขำยจำก
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ ก๊ำซธรรมชำติเพิม่ ขึน้ 160.80 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.59 โดย
สำเหตุหลัก ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

บริษัท ฯ มีต้ น ทุ น ค่ ำ รถยนต์ ท่ีเ ป็ น วัต ถุ ดิบ ในกำรขำยรถยนต์ โ ตโยต้ำ พร้อ ม
อุปกรณ์ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส เพิม่ ขึน้
กำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำจำนวน 33.13 ล้ำนบำท
กำรจัดประเภทรำยกำรทำงบัญชีใหม่ ของค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ทใ่ี ช้ในกำร
ผลิตจำกเดิมทีแ่ สดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยบริหำรมำแสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร
กำรเริม่ บันทึกค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันสินค้ำและบริกำร
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สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขำยจำก
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติลดลง 95.97 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 8.93 สำเหตุหลัก
เนื่องมำจำกปจั จัยต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

กำรลดลงของต้น ทุ น วัต ถุ ดิบ เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ หยุ ด กำรดำเนิ น กำรจ ำหน่ ำย
รถยนต์โตโยต้ำ พร้อมอุปกรณ์ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส
กำรลดลงของรำยได้ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์
กำรเพิ่มขึ้นของค่ำเสื่อมรำคำ เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรจัดประเภทรำยกำรทำง
บัญชีใหม่ โดยย้ำยค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยพนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรผลิตจำก
ทีบ่ นั ทึกไว้ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยบริหำรมำบันทึกทีต่ น้ ทุนขำย
กำรตัง้ สำรองสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำเพิม่ เติมจำนวน 24.46 ล้ำนบำท และ
บริษทั ฯ มีกำรปรับค่ำแรงของพนักงำนเพิม่ ขึน้ ตำมนโยบำยกำรปรับเพิม่ ขึ้นของ
ค่ำแรงขัน้ ต่ำของรัฐบำลในปี 2556

(2) ต้นทุนขายจากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์มอี งค์ประกอบหลัก ได้แก่ รถยนต์และอะไหล่ และ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ของวงเงินสินเชื่อสำหรับกำรขำยรถยนต์ (Floor Plan)
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจ จำหน่ ำย
รถยนต์ เท่ำกับ 94.92 ล้ำนบำท และ 643.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 548.24 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 577.58 สอดคล้องกับกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ของธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์
(3) ต้นทุนขายจากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์มอี งค์ประกอบหลัก ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำใช้จ่ำยดูแลรักษำ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
พลังแสงอำทิตย์ เท่ำกับ 1.09 ล้ำนบำท และ 15.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 14.17 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1,300.00 เนื่องจำกในปี 2556 โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ดำเนินกำร
เต็มปี ส่งผลให้บนั ทึกต้นทุนขำยเต็มปี
(4) ต้นทุนขายจากธุรกิ จอื่นๆ
ต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่น ๆ มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ต้นทุนค่ำสินค้ำ เนื่องจำกลักษณะ
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็ นกำรจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ำ ใน
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ลั ก ษณะ ซื้ อ มำ - ขำยไป เช่ น ธุ ร กิ จ ร้ ำ นสะดวกซื้ อ 108 Shop ธุ ร กิ จ กำรขำยก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจกำรขำยกระจกและแบตเตอรี่ เป็ นต้น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจอื่นๆ
เท่ำกับ 117.64 ล้ำนบำท 55.42 และ 124.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2555 ต้นทุนขำยจำก
ธุรกิจอื่นลดลง 62.22 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 52.89 ขณะที่ในปี 2556 ต้นทุนขำยจำก
ธุรกิจอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 69.48 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 125.37 ทัง้ นี้ ต้นทุนขำยรวมจำกธุรกิจ
อื่นในช่วงปี 2554 2555 และ 2556 มีควำมสอดคล้องกับรำยได้จำกธุรกิจอื่น
16.4.1.4 กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
กำไรขัน้ ต้นรวมสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ 496.15
ล้ำนบำท 343.55 ล้ำนบำท และ 334.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้น ลดลง 152.60 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 30.76 ในปี 2555 และลดลง 9.37 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.73 ในปี 2556
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 อัตรำกำไรขัน้ ต้นรวมเท่ำกับ
ร้อยละ 32.47 ร้อยละ 21.88 และร้อยละ 15.94 ตำมลำดับ
กำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ แบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
(งบการเงิ นรวม)
กลุ่มธุรกิ จ

ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ

2555
(งบการเงิ นรวม)

2556
(งบการเงิ นรวม)

อัตรากาไร
อัตรากาไร
อัตรากาไร
กาไร
กาไร
กาไร
ขัน้ ต้นของ
ขัน้ ต้นของ
ขัน้ ต้นของ
ขัน้ ต้น
ขัน้ ต้น
ขัน้ ต้น
ธุรกิ จ
ธุรกิ จ
ธุรกิ จ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
470.98

34.00

311.36

22.46

216.31

18.10

ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

-

-

2.51

2.58

49.87

7.20

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์

-

-

2.03

65.02

41.63

73.17

25.18

17.63

27.65

33.28

26.37

17.43

496.15

32.47

343.55

21.88

334.19

15.94

ธุรกิจอื่นๆ
รวม

ส ำหรับ ปี บ ัญ ชีส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2554 2555 และ 2556 ธุ ร กิจ เกี่ย วเนื่ อ งกับ ก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นอยู่ในช่วงร้อยละ 18.10 ถึง 34.00 ธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ มีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นอยู่ในช่วงร้อยละ 2.58 ถึง 7.20 และธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นอยู่ในช่วง
ร้อยละ 65.02 ถึง 73.17
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

(1)

ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ

กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ มีสดั ส่วนสูงสุดในกำไรขัน้ ต้นรวมของบริษทั ฯ
คิดเป็ นร้อยละ 94.93 ร้อยละ 90.63 และร้อยละ 64.73 ของกำไรขัน้ ต้นทัง้ หมดของบริษัทฯ สำหรับปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
เกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ เท่ำกับร้อยละ 34.00 ร้อยละ 22.46 ร้อยละ 18.10 ตำมลำดับ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 เทียบกับ 2555 อัตรำกำไรขัน้ ต้นธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
กับก๊ำซธรรมชำติลดลงจำกร้อยละ 34.00 เป็ นร้อยละ 22.46 ตำมลำดับ เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรตัง้ สำรอง
สินค้ำเคลื่อนไหวช้ำจำนวน 33.13 ล้ำนบำท ในปี 2555 สำหรับธุรกิจเกีย่ วเนื่องก๊ำซธรรมชำติโดยรวม
นอกจำกนัน้ กำรลดลงของอัตรำกำไรขัน้ ต้นมีสำเหตุแบ่งตำมธุรกิจย่อย ดังนี้


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

ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชนมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ สำเหตุหลัก
เนื่องมำจำกบริษทั ฯ มีอตั รำกำรอัดก๊ำซ (Utization Rate) ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จำกร้อยละ 48.92 เป็ น
ร้อยละ 55.58 จำกควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติอดั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ ปตท.


ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))

ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง สำเหตุหลักเนื่องมำจำกกำรจัดประเภท
รำยกำรทำงบัญชีใหม่ของค่ำเสื่อมรำคำของรถขนส่งก๊ำซ NGV จำนวน 39.55 ล้ำนบำท จำก
เดิมทีแ่ สดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยบริหำรมำแสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำรในปี 2555


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

ในปี 2554 และ 2555 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์ มีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นลดลง สำเหตุ หลักเนื่องมำจำก บริษัทฯ มีต้นทุนกำรซื้อก๊ำซที่เพิ่มมำกขึ้น เพรำะใน
สัญญำจัดตัง้ สถำนีบริกำรฯ กำหนดให้บริษัทฯ ซื้อก๊ำซธรรมชำติจำก ปตท. ในรำคำเท่ำกับ
รำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ลบด้วย 2.00 บำทต่อกิโลกรัม ดังนัน้ เมื่อรัฐบำลมีกำรปรับรำคำขำย
ปลีกก๊ำซ NGV เพิม่ ขึน้ ในเดือนมกรำคม 2555 จำก 8.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็ น 10.50 บำทต่อ
กิโลกรัมในเดือนเมษำยน 2555 แม้ว่ำบริษทั ฯ จะได้กำไรขัน้ ต้นจำนวน 2.00 บำทต่อกิโลกรัม
เท่ำเดิมแต่บริษทั ฯ จะมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง
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ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV

ในปี 2554 และ 2555 ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV มี
อัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลง เนื่องจำกโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้ในปี 2555 มีอตั รำกำไรทีล่ ดลง
และมีกำรตัง้ ประมำณกำรหนี้สนิ และรับประกันสินค้ำและบริกำรจำนวนประมำณ 6.00 ล้ำนบำท
ในปี 2555


ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์

ในปี 2554 และ 2555 ธุรกิจติดตัง้ ก๊ำซในรถยนต์มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง เนื่องจำก
บริษัทฯ มีรำยได้จำกขำยรถยนต์โตโยต้ำ พร้อมอุปกรณ์ ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส
เพิ่มขึ้น ซึ่งกำรขำยรถยนต์ ดงั กล่ำวมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ต่ ำ นอกจำกนัน้ บริษัทฯ มีกำรตัง้
ประมำณกำรหนี้สนิ และรับประกันสินค้ำและบริกำรจำนวนประมำณ 3.10 ล้ำนบำท ในปี 2555

สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2556 อัตรำกำไรขัน้ ต้นธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
กับก๊ำซธรรมชำติลดลงจำกร้อยละ 22.46 เป็ นร้อยละ 18.10 ตำมลำดับ เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรปรับ
ค่ำแรงของพนักงำนเพิม่ ขึน้ ตำมนโยบำยกำรปรับเพิม่ ขึน้ ของค่ำแรงขัน้ ต่ำของรัฐบำลในปี 2556 และกำร
ตัง้ สำรองสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำจำนวน 24.46 ล้ำนบำท ในปี 2556 สำหรับธุรกิจเกีย่ วเนื่องก๊ำซธรรมชำติ
โดยรวม นอกจำกนัน้ กำรลดลงของอัตรำกำไรขัน้ ต้นมีสำเหตุแบ่งตำมธุรกิจย่อย ดังนี้


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

ธุ ร กิจ สถำนี บ ริก ำรก๊ำ ซธรรมชำติห ลัก โดยเอกชน (PMS) มีอ ัต รำก ำไรขัน้ ต้นเพิ่มขึ้น
สำเหตุ หลักเนื่องมำจำกบริษทั ฯ มีอตั รำกำรอัดก๊ำซ (Utization Rate) ที่เพิม่ สูงขึน้ จำกร้อยละ
55.58 เป็ นร้อยละ 73.53 จำกควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติอดั ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของ ปตท.


ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))

ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง สำเหตุหลักเนื่องมำจำกกำรจัดประเภท
รำยกำรทำงบัญชีใหม่ของค่ำเสื่อมรำคำเพิม่ เติมของรถขนส่งก๊ำซ NGV จำนวน 36.16 ล้ำน
บำท จำกเดิมทีแ่ สดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยบริหำรมำแสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำรในปี 2556


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

ในปี 2556 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง
สำเหตุ ห ลักเนื่ อ งมำจำกบริษัท ฯ มีต้น ทุ น กำรซื้อ ก๊ำ ซธรรมชำติท่ีสูงขึ้น เนื่ อ งจำกค่ำควำม
ถ่วงจำเพำะเฉลีย่ ของก๊ำซธรรมชำติทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ จำก ปตท. มีค่ำเพิม่ ขึน้
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หมำยเหตุ : ตำมสัญญำจัดตัง้ สถำนีบริกำรฯ ระหว่ำงบริษทั ฯ กับ ปตท. กำหนดให้บริษทั ฯ ซื้อก๊ำซ NGV
จำก ปตท. ในรำคำที่ต่ ำกว่ำรำคำขำยปลีกเป็ นจำนวน 2 บำทต่ อ กิโลกรัม อย่ ำงไรก็ดี กำรวัดปริมำณกำร
จำหน่ ำยก๊ำซ NGV ให้แก่ลูกค้ำ จะวัดโดยมิเตอร์ทห่ี วั จ่ำยซึ่งจะวัดเป็ นหน่ วยกิโลกรัม แต่กำรวัดปริมำณก๊ำซ
ธรรมชำติทบ่ี ริษทั ฯ ซื้อจำก ปตท. มำจำหน่ำย จะวัดโดยมิเตอร์ทม่ี หี น่วยเป็น ลูกบำศก์ฟุต และต้องนำมำแปลง
เป็ น หน่ ว ยกิโ ลกรัม โดยใช้ค่ ำควำมถ่ วงจำเพำะเป็ น ตัว คูณ ดังนัน้ ต้น ทุนกำรซื้อก๊ำซของบริษัทฯ จะมีกำร
เปลีย่ นแปลงตำมค่ำควำมถ่วงจำเพำะเฉลีย่ 1 เดือนที่วดั ได้ทบ่ี ริเวณสถำนีควบคุมของ ปตท. ซึ่งจะส่งผลต่อ
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์



ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV

ในปี 2556 ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV มีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นลดลง สำเหตุหลักเนื่องจำกโครงกำรที่บริษทั ฯ รับรู้รำยได้ในปี 2556 เป็ นโครงกำรทีม่ ี
อัตรำกำไรทีต่ ่ ำ และบริษทั ฯ มีกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำนเพิม่ ขึน้ ตำมนโยบำยกำรปรับ
เพิม่ ขึน้ ของค่ำแรงขัน้ ต่ำของรัฐบำลในปี 2556


ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์

ในปี 2556 ธุรกิจติดตัง้ ก๊ำซในรถยนต์มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ มำกขึน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ
หยุดดำเนินกำรขำยรถยนต์โตโยต้ำ พร้อมอุปกรณ์ก๊ำซระบบ สแกน พำวเวอร์ พลัส ซึง่ มีอตั รำ
กำไรขัน้ ต้นทีต่ ่ำ
(2)

ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์

อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ
2556 เท่ ำ กับ ร้อ ยละ 2.58 และร้อ ยละ 7.20 ตำมลำดับ กำรเพิ่ม ขึ้น ของอัตรำก ำไรขัน้ ต้น จำกธุรกิจ
จำหน่ำยรถยนต์ในปี 2556 อย่ำงมีนยั สำคัญ มีสำเหตุมำจำก บริษทั ฯ เริม่ รับรูร้ ำยได้สง่ เสริมกำรขำยจำก
มิต ซูบิชิ ในปี 2556 โดยค่ ำ ส่ง เสริม กำรขำยดัง กล่ ำ ว มิต ซูบิชิจ ะพิจ ำรณำก ำหนดตำมปริม ำณกำร
จำหน่ำยรถยนต์สะสม ณ วันสิน้ ปี ทำกำร ในขณะทีป่ ี 2555 บริษทั ฯ ไม่มรี ำยได้ดงั กล่ำวแต่อย่ำงใด
(3)

ธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์

อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2555 และ 2556 เท่ำกับร้อยละ 65.02 และร้อยละ 73.17 ตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำกำไรขัน้ ต้น
จำกธุรกิจ โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ในปี 2556 เกิดจำกประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
เพิม่ ขึน้ จำกกำรดำเนินกำรเต็มปี ในปี 2556 ขณะทีใ่ นปี 2555 โรงงำนไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์เพิง่ เริม่ เปิ ด
ดำเนินกำร
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ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ ไ ตรมำสที่ 4 ปี 2557 เป็ น ต้ น ไป บริษัท ฯ จะไม่ มีก ำไรขัน้ ต้น ที่เ กิด จำกธุ ร กิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ เนื่องจำกเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยหุน้
สำมัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่งซึง่ ไม่เป็ นบุคคล
เกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ
(4)

ธุรกิ จอื่นๆ

อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจอื่นๆ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556
เท่ำกับร้อยละ 17.63 ร้อยละ 33.28 และ 17.43 ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจอื่นๆ ขึน้ อยู่
กับประเภทสินค้ำ และเงื่อนไขทีไ่ ด้ตกลงกับลูกค้ำ ซึง่ จะส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นมีควำมผันผวนไปตำม
ประเภทสินค้ำและลูกค้ำทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำรำยกำรในแต่ละปี
16.4.1.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
เท่ำกับ 18.10 ล้ำนบำท 23.70 ล้ำนบำท และ 43.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.17 ร้อย
ละ 1.49 และร้อยละ 2.04 ของรำยได้รวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษทั ฯ จำแนกตำมรำยกำรหลักสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายในการขาย

2554
ล้านบาท

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย

2555
ร้อยละ

ล้านบาท

2556
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2.91

16.08

10.95

46.20

20.22

46.67

-

-

-

-

11.55

26.66

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

7.62

42.10

9.68

40.84

7.80

18.00

อื่น ๆ

7.57

41.82

3.07

12.95

3.76

8.68

18.10

100.00

23.70

100.00

43.33

100.00

ค่ำบุคลำกรและสวัสดิกำร

รวม

สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
เพิม่ ขึน้ 5.60 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.94 เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จำ่ ยส่งเสริมกำรขำยและ
ค่ำออกงำนแสดงต่ำงๆ ของกำรขำยรถโตโยต้ำพร้อมติดตัง้ ระบบก๊ำซ สแกน พำวเวอร์ พลัส
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
เพิม่ ขึน้ 19.63 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 82.83 เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำร
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ขำย และค่ ำ บุ ค ลำกรและสวัสดิก ำรของธุ ร กิจ จ ำหน่ ำ ยรถยนต์มิต ซูบิชิ ซึ่ง เริ่ม ดำเนิ น กำรในเดือ น
พฤศจิกำยน 2555
16.4.1.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่ของกลุ่ มบริษทั ฯ คือ (1) เงินเดือนและสวัสดิกำร (2) ค่ำเสื่อม
รำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย และ (3) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ
235.93 ล้ำนบำท 189.03 ล้ำนบำท และ 139.48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.30 ร้อยละ
11.87 และร้อยละ 6.58 ของรำยได้รวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ลดลง 46.90 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 19.88 เนื่องจำกกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของค่ำเสื่อมรำคำ
ของสินทรัพย์ในกำรผลิต ได้แก่ ยำนพำหนะและอำคำรโรงงำน ทีเ่ ดิมแสดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยบริหำร โดย
ย้ำยไปแสดงไว้ทร่ี ำยกำรต้นทุนขำย และกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนและสวัสดิกำรต่ำงๆ ของพนักงำน
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ลดลง 49.55 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 26.21 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของค่ำ
เสือ่ มรำคำของยำนพำหนะเพิม่ เติม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั ฯ จำแนกตำมรำยกำรหลักสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2554
ล้านบาท

2555
ร้อยละ

ล้านบาท

2556
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เงินเดือนและสวัสดิกำร

48.79

20.68

54.76

28.97

57.51

41.23

ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัด
จำหน่ำย

101.42

42.99

62.27

32.94

19.77

14.17

ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและ
ค่ำธรรมเนียมอื่น

10.14

4.30

10.29

5.44

8.60

6.17

ค่ำเบีย้ ประกันภัย

12.03

5.10

11.62

6.15

4.75

3.41

ค่ำซ่อมแซมบำรุง

11.48

4.87

19.45

10.29

3.20

2.29

อื่นๆ

52.07

22.07

30.64

16.21

45.65

32.73

235.93

100.00

189.03

100.00

139.48

100.00

รวม
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16.4.1.7 ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทำงกำรเงินส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ เงินกูย้ มื สถำบันกำรเงิน สัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน และเงินเบิกเกินบัญชีในรูปของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ทรัสต์รซี ที และสินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ
ปจั จุบนั บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อ ระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์
หลำยแห่งในประเทศ
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 70.26 ล้ำนบำท 66.63 ล้ำนบำท และ 85.84 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี บญ
ั ชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 เทียบกับ 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงิน
ลดลง 3.63 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.17 มีสำเหตุหลักมำจำกบริษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว
บำงส่วน ทำให้จำนวนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำนวน 26.88 ล้ำนบำท
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 เทียบกับ 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงิน
เพิ่มขึ้น 19.21 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.83 มีสำเหตุ หลักมำจำกกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ
ส่งผลให้
(1) เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ เพื่อนำไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
(2) เงินกูย้ มื เงินระยะยำวเพิม่ ขึน้ ใช้ในกำรลงทุนรถหำงตูข้ นส่ง สำหรับธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV
เพื่อรองรับปริมำณกำรอัดก๊ำซธรรมชำติทเ่ี พิม่ สูงขึน้
16.4.1.8 ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล เท่ำกับ
34.47 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (Effective Tax Rate) เท่ำกับร้อยละ
18.79
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีกำไรจำกภำษีเงินได้นิติ
บุคคล เท่ำกับ 7.56 ล้ำนบำท และ 16.37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำกมำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง
ภำษีเงินได้ ซึง่ ถูกมำใช้เป็ นครัง้ แรกสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีทเ่ี ริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 และใช้
วิธปี รับปรุงงบกำรเงินย้อนหลังสำหรับมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำว โดยเป็ นกำรคำนวณจำกผลแตกต่ำง
ชัวครำวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่ำงมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สนิ รอกำรตัดบัญชีทเ่ี พิม่ ขึน้ ซึง่ มีสำเหตุหลักได้แก่
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิธกี ำรรับรูร้ ำยได้กบั กำรรับเงินรำยได้ และกำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำ
บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จำนวนทัง้ สิน้ จำนวน
6 ใบ ได้แก่
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1. บัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ NGV สำหรับสถำนีบริกำร
2. บัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนพำหนะ
3. บัตรส่งเสริมกำรลงทุน สำหรับ กำรผลิตรถโดยสำรขนำดตัง้ แต่ 30 ที่นัง่ และรถบรรทุก
ขนำด 12 ตันขึน้ ไปทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติ
4. บัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติเหลว
5. บัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
6. บัตรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติอดั (CNG Cylinder)
สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดเก้ำเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2557 บริษทั ฯ ใช้สทิ ธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำนวน 2 ใบ ได้แก่ (1) บัตร
ส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนพำหนะ และ (2) บัตรส่งเสริมกำร
ลงทุนสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ โดยเริม่ ใช้สทิ ธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จำกคณะกรรมกำร
ส่ง เสริม กำรลงทุ น ดัง กล่ ำ วในปี บ ัญชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2554 สำหรับ ธุ ร กิจ สถำนี บ ริก ำรก๊ำซ
ธรรมชำติหลัก และปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ อย่ำงไร
ก็ตำม เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้ขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์แล้วในวันที่ 27 กันยำยน 2557 ส่งผลให้
บริษัท ฯ จะไม่ ไ ด้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ จ ำกบัต รส่ง เสริม กำรลงทุ น ส ำหรับ กำรผลิต ไฟฟ้ ำจำกพลัง งำน
แสงอำทิตย์อกี ต่อไป
รำยได้ของบริษทั ฯ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น จะได้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลทัง้ จำนวนเป็ นระยะเวลำ 8 ปี และได้รบั กำรลดหย่ อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 50.00
ของอัตรำปกติมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำก
กำรประกอบกิจกำร (โปรดดูรำยละเอียดสิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ
5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ)
16.4.1.9 กาไรสุทธิ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 เท่ำกับ
148.99 ล้ำนบำท 94.07 ล้ำนบำท และ 104.86 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 9.66 ร้อยละ
5.91 และร้อยละ 4.95 ตำมลำดับ และคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตลดลงร้อยละ -36.86 ในช่วงปี 2554 -2555
และอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 11.47 ในช่วงปี 2555 -2556 ตำมลำดับ
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16.4.2 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 เป็ นต้นมำ บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับ ที่ 4 เรื่อ งกำรประเมิน ว่ ำ ข้อ ตกลงประกอบด้ว ยสัญญำเช่ำ หรือ ไม่ ซึ่ง ธุ ร กิจ สถำนี บ ริก ำรก๊ ำซ
ธรรมชำติหลักของบริษทั ฯ เข้ำเกณฑ์ตำมมำตรฐำนดังกล่ำว ส่งผลให้บริษทั ฯ แสดงรำยได้จำกธุรกิจสถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติหลักในลักษณะสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำดำเนินงำน

16.4.2.1 รายได้จากการขายและบริการ
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของบริษทั ฯ แบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการขายและบริ การ

2556
ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1.ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ

967.39

58.30

1,147.46

67.11

1.1 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลักโดยเอกชน

144.82

8.73

177.48

10.38

1.2 ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV

155.19

9.35

175.96

10.29

1.3 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
สำหรับยำนยนต์

153.84

9.27

144.71

8.46

1.4 ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV

380.07

22.91

599.09

35.04

1.5 ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์

133.47

8.04

50.22

2.94

2. ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

497.98

30.01

365.10

21.35

42.61

2.57

35.11

2.05

151.24

9.12

162.22

9.49

1,659.22

100.00

1,709.89

100.00

3.ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
4.ธุรกิจอื่นๆ
รวม

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำย
และให้บริกำรเท่ำกับ 1,659.22 ล้ำนบำท และ 1,709.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 50.67 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.05 เนื่องจำกรำยได้จำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำก ทดแทน
กำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์
รำยได้จำกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2556 และ 2557 เท่ำกับ 967.39 ล้ำนบำท และ 1,147.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 180.07 ล้ำนบำท
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หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.61 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้
และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ซึง่ บริษทั ฯ สำมำรถส่งมอบงำนและรับรูร้ ำยได้งำนติดตัง้ ถังก๊ำซในรถ
ขนส่งให้แก่บริษทั เอกชนรำยหนึ่งในไตรมำสที่ 1 ปี 2557 และโครงกำรจ้ำงปฏิบตั ิกำรและบำรุงรักษำ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ พืน้ ทีภ่ ูมภิ ำค
รำยได้จำกธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ
2557 เท่ำกับ 497.98 ล้ำนบำท และ 365.10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 132.88 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อย
ละ 26.68 สำเหตุหลักมำจำกสภำวะตลำดรถยนต์ในประเทศทีช่ ะลอตัวในปี 2557
รำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556
และ 2557 เท่ำกับ 42.61 ล้ำนบำท และ 35.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 7.50 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อย
ละ 17.60 เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์สำมำรถผลิตไฟฟ้ำลดลงจำก 3,693,500 กิโลวัตต์
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 เป็ น 3,014,480 กิโลวัตต์ สำหรับงวดเก้ำเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557
รำยได้จำกธุรกิจอื่นๆ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 เท่ำกับ
151.24 ล้ำนบำท และ 162.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 10.98 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.26
ตำมล ำดับ มี ส ำเหตุ ห ลัก คื อ SVC ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ มี ร ำยได้ จ ำกกำรขำยก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์เพิม่ ขึน้
(1)

รายได้จากธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ

รำยได้จำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติเป็ นรำยได้ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ สำหรับ งวดเก้ำ
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ
เท่ำกับ 967.39 ล้ำนบำท และ 1,147.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 89.80 ร้อยละ
57.83 และร้อยละ 66.03 ของรำยได้รวม รำยได้จำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ สำมำรถอธิบำย
ตำมธุรกิจย่อยได้ดงั นี้


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

ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักเท่ำกับ 144.82 ล้ำนบำท และ 177.48 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 8.66 และร้อยละ 10.21 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยรำยได้จำกธุรกิจสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติห ลัก เพิ่มขึ้น 32.66 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.55 สำเหตุ หลัก
เนื่องจำกบริษทั ฯ ร้บจ้ำงอัดก๊ำซปริมำณมำกขึน้ จำก 105,103 ตัน เป็ น 130,571 ตัน
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 ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))
ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ขนส่งก๊ำซ NGV เท่ำกับ 155.19 ล้ำนบำท และ 175.96 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
9.28 และร้อ ยละ 10.13 ของรำยได้ร วม ตำมลำดับ โดยรำยได้จ ำกธุ ร กิจ ขนส่ง ก๊ ำ ซ NGV
เพิม่ ขึน้ 20.77 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.38 สำเหตุหลักเนื่องจำกบริษทั ฯ ร้บจ้ำงขนส่ง
ก๊ำซ NGV จำนวนมำกขึน้ จำก 98,681 ตัน เป็ น 111,906 ตัน
 ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับ ยำนยนต์ เท่ำกับ 153.84 ล้ำนบำท และ 144.71 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.20 และร้อยละ 8.33 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยรำยได้จำก
ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับ ยำนยนต์ลดลง 9.13 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.93
สำเหตุ ห ลัก เนื่ อ งจำกบริษัท ฯ จ ำหน่ ำ ยก๊ ำ ซ NGV ในจ ำนวนที่ลดลงจำก 15,602 ตัน เป็ น
14,680 ตัน
 ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ออกแบบ รับ เหมำ ติด ตัง้ และซ่ อ มบ ำรุ ง อุ ป กรณ์ ก๊ ำ ซ NGV เท่ ำ กับ 380.07 ล้ำ นบำท และ
599.09 ล้ ำ นบำท หรือ คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อ ยละ 22.72 และร้ อ ยละ 34.48 ของรำยได้ ร วม
ตำมลำดับ โดยรำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ก๊ำซ NGV
เพิม่ ขึน้ 219.02ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 57.63 สำเหตุหลักเนื่องจำกบริษัทฯ ได้ส่งมอบ
งำนประกอบและติดตัง้ ชุดถังก๊ำซสำหรับรถกึง่ พ่วงทีใ่ ช้ในกำรขนส่งก๊ำซ NGV ในไตรมำสที่ 1
ปี 2557 และกำรรับรูร้ ำยได้โครงกำรจ้ำงปฏิบตั กิ ำรและบำรุงรักษำสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
พืน้ ทีภ่ ูมภิ ำค
 ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
ในงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
ติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ เท่ำกับ 133.47 ล้ำนบำท และ 50.22 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 7.98 และร้อยละ 2.89 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ โดยรำยได้จำกธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซ
ในรถยนต์ลดลง 83.25 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 62.37 สำเหตุหลักเนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจ
ที่ช ะลอตัว ลงเนื่ อ งจำกควำมไม่แ น่ น อนทำงกำรเมือ งในช่ วงครึ่งปี แ รกของ ปี 2557 ท ำให้
นโยบำยเกีย่ วกับก๊ำซ NGV ของรัฐบำลยังมีควำมไม่ชดั เจน ส่งผลให้ผบู้ ริโภคชะลอกำรติดตัง้
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ชุดอุปกรณ์ ก๊ำซในรถยนต์ และสภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกำรติดตัง้ อุปกรณ์ ก๊ำซใน
รถยนต์ยงั คงรุนแรง
(2)

รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์

2556
ล้านบาท

รำยได้จำกกำรขำย

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

484.13

97.22

337.27

92.38

รำยได้จำกกำรให้บริกำร

6.99

1.40

12.39

3.39

รำยได้อ่นื

6.86

1.38

15.44

4.23

497.98

100.00

365.10

100.00

รวม

รำยได้จำกธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์ สำมำรถจำแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่


รายได้จากการขาย คือ รำยได้จำกกำรขำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ ซึง่ เป็ นรำยได้หลักของธุรกิจ
จำหน่ ำยรถยนต์ ทัง้ นี้ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557
บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 484.13 ล้ำนบำท และ 337.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หรือคิดเป็ นร้อยละ 97.22 และร้อยละ 92.38 ของรำยได้รวมจำกธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์
โดยรำยได้จำกกำรขำยลดลง 146.86 ล้ำ นบำท หรือ ลดลงร้อยละ 30.33 สำเหตุ หลัก
เนื่องจำก ในช่วงปี 2556 สภำวะตลำดรถยนต์ยงั ได้รบั ผลกระทบจำกโครงกำรรถคันแรก
ของรัฐบำลที่สน้ิ สุดในสิน้ ปี 2555 โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบรถยนต์ภำยใต้ โครงกำรรถคัน
แรกในปี 2556 ในขณะทีก่ บั สภำวะตลำดของรถยนต์ในประเทศชะลอตัวลงในปี 2557



รายได้จากการให้บริการ คือ รำยได้จำกกำรให้บริกำรซ่อม บำรุงรักษำ และขำยอะไหล่
รถยนต์มติ ซูบชิ ิ ทัง้ นี้ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 6.99 ล้ำนบำท และ 12.39 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 1.40 และร้อยละ 3.39 ของรำยได้รวมจำกธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ ตำมลำดับ
โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ 5.40 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 77.25 มีสำเหตุ
หลักเนื่องจำกบริษทั ฯ มีฐำนลูกค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ ตำมยอดขำยรถยนต์มติ ซูบชิ ขิ องบริษั ทฯ ที่
เริม่ ดำเนินกำรตัง้ แต่เดือนพฤศจิกำยน 2555

 รายได้อื่น ได้แก่ รำยได้ส่งเสริมกำรขำยทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำก มิตซูบชิ ิ ทัง้ นี้ สำหรับงวด
เก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีรำยได้อ่นื เท่ำกับ 6.86 ล้ำน
บำท และ 15.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.38 และ 4.23 ของรำยได้รวมจำกธุรกิจ
จ ำหน่ ำ ยรถยนต์ โดยรำยได้อ่ืน เพิ่ม ขึ้น 8.58 ล้ำ นบำท หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 125.07
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เนื่องมำจำก มิตซูบชิ ิ มีแผนกำรปรับโฉมรถยนต์มติ ซูบชิ หิ ลำยรุ่นในประเทศไทย ดังนัน้
มิตซูบชิ ิ จึงเพิม่ อัตรำค่ำส่งเสริมกำรขำยทีจ่ ่ำยให้แก่บริษทั ฯ เพื่อกระตุน้ ยอดรถยนต์มติ ซู
บิชกิ ่อนกำรปรับโฉมดังกล่ำว
(3)

รายได้จากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน

รายได้จากธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
พลังแสงอาทิ ตย์

2556
ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

13.06

30.63

11.16

31.79

รำยได้ส่วนเพิม่ รำคำขำย (Adder)

29.55

69.37

23.95

68.21

รวม

42.61

100.00

35.11

100.00

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจ
โรงงำนไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์เท่ำกับ 42.61 ล้ำนบำท และ 35.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 7.50 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 17.60 เนื่องจำกโรงงำนไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์สำมำรถขำยไฟฟ้ำได้ลดลงจำก
จำนวน 3,693.500 กิโลวัตต์เป็ น 3,014,480 กิโลวัตต์ ตำมลำดับ
อนึ่ง เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ สำมัญ ร้อยละ 99.99
ของ SFEE ให้กบั บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่งซึ่งไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันของ
บริษทั ฯ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่มรี ำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ต่อไป
(4)

รายได้จากธุรกิ จอื่น
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากธุรกิ จอื่น

2556
ล้านบาท

รำยได้จำกกำรขำยแบตเตอรี่
รำยได้จำกกำรขำยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์
รำยได้จำกกำรขำยกระจก
รำยได้จำกร้ำนสะดวกซื้อ 108 Shop
รำยได้ค่ำเช่ำสำนักงำน
รำยได้อ่นื
รวม

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

51.09
38.88

33.78
25.71

54.97
43.35

33.89
26.72

35.51
10.37
6.72
8.67
151.24

23.48
6.86
4.44
5.73
100.00

28.14
9.95
8.80
17.01
162.22

17.35
6.13
5.42
10.49
100.00
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สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรำยได้อ่นื เท่ำกับ
151.24 ล้ำนบำท และ 162.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 10.98 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.26
สำเหตุหลักเนื่องจำกบริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เพิม่ ขึน้ 4.47 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.50 ตำมลำดับ
164.2.2 รายได้อื่น
รำยได้อ่นื ประกอบด้วยรำยกำรหลัก ได้แก่ รำยได้ดอกเบี้ยรับ รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกบริษทั
ลีซซิง่ และกำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557
บริษัทฯ มีรำยได้อ่นื เท่ำกับ 13.69 ล้ำนบำท และ 27.79 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้อ่นื เพิม่ ขึน้
14.10 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 102.99 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกบริษทั ฯ มีกำไรจำกกำรจำหน่ำยรถ
ขนส่งก๊ำซ NGV จำนวน 10 คัน
16.4.2.3 ต้นทุนขาย
ต้นทุนขำยของบริษทั ฯ แบ่งตำมกลุ่มธุรกิจสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
ต้นทุนขาย

2556
ล้านบาท

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ

746.15

55.18

839.33

65.16

ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

471.52

34.87

315.98

24.53

11.58

0.86

8.71

0.68

122.94

9.09

124.15

9.64

1,352.20

100.00

1,288.17

100.00

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
ธุรกิจอื่น
รวม

ต้นทุนขำยรวมสำหรับสำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 เท่ำกับ
1,352.20 ล้ำนบำท และ 1,288.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 64.03 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4.74
 ต้นทุนขายจากธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
ต้น ทุ น ขำยจำกธุรกิจเกี่ยวเนื่ องกับ ก๊ำ ซธรรมชำติมีองค์ป ระกอบหลัก ได้แ ก่ วัตถุ ดิบ
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร และค่ำเสือ่ มรำคำ
สำหรับ งวดเก้ำ เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2556 และ 2557 ต้น ทุ น ขำยจำกธุรกิจ
เกี่ย วเนื่ อ งกับ ก๊ ำ ซธรรมชำติ เท่ ำ กับ 746.15 ล้ำ นบำท และ 839.33 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ
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เพิม่ ขึน้ 93.18 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.49 สำเหตุหลักเนื่องจำกบริษัทฯ มีต้นทุนค่ำ
วัตถุ ดิบ อะไหล่และสินค้ำ เพิ่มขึ้น ตำมกำรเพิ่มขึ้ นของรำยได้จ ำกธุ รกิจ เกี่ยวเนื่องกับ ก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุค ลำกรและแรงงำนเพิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มขึ้น ของ
พนักงำนเพื่อรองรับงำนโครงกำรทีเ่ พิม่ มำกขึน้
 ต้นทุนขายจากธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
ต้น ทุ น ขำยจำกธุ ร กิจ จ ำหน่ ำ ยรถยนต์ท่ีสำคัญ ได้แ ก่ รถยนต์ อะไหล่ และค่ ำ ใช้จ่ ำ ย
ดอกเบีย้ ของวงเงินสินเชื่อสำหรับกำรขำยรถยนต์ (Floor Plan)
สำหรับ งวดเก้ำ เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2556 และ 2557 ต้น ทุ น ขำยจำกธุรกิจ
จำหน่ ำยรถยนต์ เท่ำกับ 471.52 ล้ำนบำท และ 315.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 155.54
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 32.99 สำเหตุ หลักเนื่องจำกต้นทุนรถยนต์และอะไหล่ลดลงตำม
รำยได้จำกำรขำยรถยนต์ทล่ี ดลงตำมสภำวะตลำดรถยนต์ในประเทศทีช่ ะลอตัว
 ต้นทุนขายจากธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 ต้นทุนขำยจำกธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ เท่ำกับ 11.58 ล้ำนบำท และ 8.71 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 2.87
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24.78 ซึง่ เป็ นไปตำมกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลัง
แสงอำทิตย์ในงวดเดียวกัน
อนึ่ง เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญ ร้อยละ
99.99 ของ SFEE ให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่งซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเกีย่ ว
โยงกันของบริษทั ฯ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่มตี น้ ทุนจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ต่อไป
 ต้นทุนขายจากธุรกิ จอื่น
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 ต้นทุนขำยจำกธุ รกิจอื่น
เท่ำกับ 122.94 ล้ำนบำท และ 124.15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 1.21 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.98 ซึง่ ถือว่ำไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
16.4.2.4 กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น
กำไรขัน้ ต้นรวมสำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 เท่ำกับ 276.01
ล้ำนบำท และ 395.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เพิม่ ขึน้ 107.15 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 54.98
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สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้น สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 อัตรำกำไรขัน้ ต้นรวมของ
บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 18.50 ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 เป็ นร้อยละ 24.66 ใน
งวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 โดยกำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ แบ่งตำม
กลุ่มธุรกิจสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2556
อัตรากาไรขัน้ ต้น

ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ

กาไรขัน้ ต้น
(ล้านบาท)

2557

อัตรากาไรขัน้ ต้น
ของธุรกิ จ
(ร้อยละ)

กาไรขัน้ ต้น
(ล้านบาท)

อัตรากาไรขัน้ ต้น
ของธุรกิ จ
(ร้อยละ)

221.24

22.87

308.13

26.85

ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

26.45

5.31

49.11

13.45

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์(1)

31.02

72.81

26.40

75.19

ธุรกิจอื่นๆ

28.31

18.72

38.08

23.47

307.03

18.50

421.72

24.66

รวม

หมำยเหตุ: (1) รวมรำยได้จำก Adder
(2) กำไรขัน้ ต้นรวมแตกต่ำงจำกกำไรขัน้ ต้นในงบกำไรขำดทุน เนื่องจำกงบกำไรขำดทุนแยกแสดงรำยกำรกำไร
ขันต้
้ นธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ในกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก

(1)

ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ

กำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ มีสดั ส่วนสูงสุดในกำไรขัน้ ต้นรวมของบริษทั ฯ
คิดเป็ นร้อยละ 72.06 และร้อยละ 73.07 ของกำไรขัน้ ต้นทัง้ หมดของบริษทั ฯ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
เกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ เท่ำกับร้อยละ 22.87 และร้อยละ 26.85 ตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำ
กำไรขัน้ ต้นมีสำเหตุแบ่งตำมธุรกิจย่อย ดังนี้


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

ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชนมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ สำเหตุหลัก
เนื่องมำจำกบริษัทฯ มีอตั รำกำรอัดก๊ำซ (Utization rate) ที่เพิม่ สูงขึน้ จำกร้อยละ 70.97 เป็ น
ร้อยละ 88.17 จำกควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติอดั ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของ ปตท.
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ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))

ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง สำเหตุหลักเนื่องมำจำกค่ำซ่อมบำรุงรถ
ขนส่ง NGV เพิม่ ขึน้ 8.54 ล้ำนบำท ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 เมื่อเทียบ
กับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556


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

สำหรับงวดเก้ำเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
สำหรับยำนยนต์ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ สำเหตุหลักเนื่องมำจำกบริษทั ฯ มีต้นทุนกำรซือ้
ก๊ำซธรรมชำติทต่ี ่ำลง เนื่องจำกค่ำควำมถ่วงจำเพำะเฉลีย่ 1 ของก๊ำซธรรมชำติทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ จำก
ปตท. มีค่ำลดลง (ในงวดเก้ำเดือน สิน้ สุด 30 กันยำยน 2557 รำคำก๊ำซ NGV ไม่มกี ำรปรับ
รำคำเพิม่ ขึน้ ยังคงทีร่ ะดับรำคำ 11.50 บำท ต่อ กิโลกรัม)


ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV

บริษัทฯ มีกำรรับรู้รำยได้จำกธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ
NGV ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถส่งมอบงำนติดตัง้ ถังก๊ำซในรถขนส่งให้แก่บริษทั เอกชนรำยหนึ่งใน
ไตรมำสที่ 1 ปี 2557 โดยงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็ นงำนลักษณะเฉพำะ และมีอตั รำกำไรขัน้ ต้น
ที่สูงเมื่อเทียบกับงำนโครงกำรอื่นๆ นอกจำกนัน้ บริษัทฯ มีกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อสินค้ำ
เคลื่อนไหวช้ำจำนวน 29.23 ล้ำนบำท เนื่องจำกชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวกับเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติทถ่ี ูกตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำแล้วนัน้ ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในโครงกำรต่ำงๆ
ของบริษทั ฯ เช่น โครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้น


ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์

ในปี 2556 ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ลดลง เนื่องจำกบริษทั ฯ
มีรำยได้ในธุรกิจนี้ลดลง เพรำะสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเนื่องจำกควำมไม่แน่ นอนทำง
กำรเมืองในช่วงครึง่ ปี แรกของ ปี 2557 ทำให้นโยบำยเกีย่ วกับก๊ำซ NGV ของรัฐบำลยังมีควำม
ไม่ชดั เจน ส่งผลให้ผบู้ ริโภคชะลอกำรติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซในรถยนต์

1

ตำมสัญญำจัดตัง้ สถำนีบริกำรฯ ระหว่ำงบริษทั ฯ กับ ปตท. กำหนดให้บริษทั ฯ ซื้อก๊ำซ NGV จำก ปตท. ในรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำขำยปลีก
เป็นจำนวน 2 บำทต่อกิโลกรัม อย่ำงไรก็ดี กำรวัดปริมำณกำรจำหน่ำยก๊ำซ NGV ให้แก่ลกู ค้ำ จะวัดโดยมิเตอร์ทห่ี วั จ่ำยซึง่ จะวัดเป็น หน่วย
กิโลกรัม แต่กำรวัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติทบ่ี ริษทั ฯ ซือ้ จำก ปตท. มำจำหน่ำย จะวัดโดยมิเตอร์ทม่ี หี น่วยเป็น ลบ.ฟุต และต้องนำมำแปลง
เป็นหน่วยกิโลกรัม โดยใช้ค่ำควำมถ่วงจำเพำะเป็นตัวคูณ ดังนัน้ ต้นทุนกำรซื้อก๊ำซของบริษทั ฯ จะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมค่ำควำม
ถ่วงจำเพำะเฉลีย่ 1 เดือนทีว่ ดั ได้ทบ่ี ริเวณสถำนีควบคุมของ ปตท. ซึง่ จะส่งผลต่ออัตรำกำไรขัน้ ต้นของธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
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(2)

ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
จำหน่ำยรถยนต์ เท่ำกับร้อยละ 5.31 และร้อยละ 13.45 ตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำกำไรขัน้ ต้นจำก
ธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์อย่ำงมีนัยสำคัญ มีสำเหตุมำจำกในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557
มิตซูบชิ ิ มีกำรออกรถยนต์รุ่นใหม่ ดังนัน้ มิตซูบชิ ิ จึงเพิม่ อัตรำค่ำส่งเสริมกำรขำยที่จ่ำยให้แก่บริษทั ฯ
เพื่อกระตุ้นยอดรถยนต์มติ ซูบชิ ดิ งั กล่ำว นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ยังมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร ซ่อม และ
บำรุงรักษำรถยนต์ทเ่ี พิม่ มำกขึน้
(3)

ธุรกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์เท่ำกับร้อยละ 72.81 และร้อยละ 75.19 ตำมลำดับ กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ มีสำเหตุมำจำกรำยได้จำกกำรผลิตไฟฟ้ำที่เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
ในขณะทีต่ น้ ทุนอยู่ในระดับทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ สำมัญ ร้อยละ 99.99 ของ
SFEE ให้กบั บริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่งซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเกีย่ วโยงกันของบริษัทฯ
ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่มกี ำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ต่อไป
(4)

ธุรกิ จอื่นๆ

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกธุรกิจอืน่ ๆ
เท่ ำ กับ ร้อ ยละ 18.72 และร้อ ยละ 23.47 ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้น ของธุร กิจอื่นๆ ขึ้น อยู่กบั
ประเภทสินค้ำ และเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับลูกค้ำ ซึ่งจะส่งผลให้อตั รำกำไรข้นต้นมีควำมผันผวนไปตำม
ประเภทสินค้ำและลูกค้ำทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำรำยกำรในแต่ละปี
16.4.2.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
เท่ำกับ 19.86 ล้ำนบำท และ 48.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.19 และร้อยละ 2.77 ของ
รำยได้รวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของบริษทั ฯ จำแนกตำมรำยกำรหลักสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
ค่าใช้จ่ายในขาย

2556
ล้านบาท

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย

2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

7.41

37.31

35.91

74.52

เงินเดือนและสวัสดิกำร

-

0.00

5.18

10.75

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงติดต่อ

6.25

31.47

4.78

9.92

ค่ำนำยหน้ำ

5.15

25.93

1.25

2.59

อื่นๆ

1.05

5.29

1.07

2.22

19.86

100.00

48.19

100.00

รวม

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 เทียบกับ 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยเพิม่ ขึน้ 28.33 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 142.65 เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำโฆษณำและส่งเสริม
กำรขำย โดยในปี 2557 มิตซูบชิ ิ มีแผนกำรปรับโฉมในรถยนต์มติ ซูบชิ หิ ลำยรุ่นในประเทศไทย ดังนัน้
มิตซูบชิ ิ จึงเพิม่ อัตรำค่ำส่งเสริมกำรขำยทีจ่ ่ำยให้แก่บริษทั ฯ เพื่อกระตุ้นยอดรถยนต์มติ ซูบชิ กิ ่อนกำร
ปรับโฉมดังกล่ำว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเพิม่ ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
ดังกล่ำว
16.4.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สำหรับ งวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรเท่ำกับ 102.33 ล้ำนบำท และ 107.12 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.12 และร้อยละ
6.16 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษทั ฯ จำแนกตำมรำยกำรหลักสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2556
ล้านบาท

2557
ร้อยละ(1)

ล้านบาท

ร้อยละ(1)

ค่ำบุคลำกรและสวัสดิกำร

46.34

45.28

45.47

42.45

ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

15.22

14.87

13.81

12.89

ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและ
ค่ำธรรมเนียมอื่น

10.63

10.39

9.74

9.09

5.13

5.01

4.99

4.66

ค่ำสำธำรณูปโภค

ส่วนที่ 2 หน้ำ 261

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2556
ล้านบาท

2557
ร้อยละ(1)

ล้านบาท

ร้อยละ(1)

ค่ำซ่อมบำรุง

2.08

2.03

2.92

2.73

ค่ำประกันภัย

4.28

4.18

0.96

0.90

อื่นๆ

18.65

18.23

29.23

27.29

รวม

102.33

100.00

107.12

100.00

หมำยเหตุ: (1) ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 เทียบกับ 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรเพิม่ ขึน้ 4.79 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.68 ซึง่ ถือว่ำไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
16.4.2.7 ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทำงกำรเงินส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ เงินกูย้ มื จำกธนำคำรพำณิชย์สญ
ั ญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน และเงินเบิกเกินบัญชีในรูปของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ทรัสต์รซี ที และสินเชื่อเพื่อกำรนำเข้ำ
ปจั จุบนั บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อระยะยำวกับธนำคำรพำณิชย์
หลำยแห่งในประเทศ
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีต้นทุ นทำงกำรเงิน
เท่ำกับ 67.56 ล้ำนบำท และ 47.82 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยต้นทุนทำงกำรเงิน ลดลง 19.74 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 29.22 สำเหตุหลักเนื่องจำกกำรชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกู้
ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
16.4.2.8 ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคล เท่ำกับ 0.50 และ 27.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีแ่ ท้จริง (Effective
Tax Rate) เท่ำกับร้อยละ 0.45 และร้อยละ 11.80 ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ สำเหตุทภ่ี ำษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีแ่ ท้จริงสำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557
เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก มีสำเหตุ มำจำกนโยบำยทำงบัญชี โดยเป็ นกำรคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
่
เกิดขึน้ ระหว่ำงมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สนิ รอกำรตัดบัญชีทเ่ี พิม่ ขึน้ หรือลดลง
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16.4.2.9 กาไรสุทธิ
สำหรับ งวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ
130.46 ล้ำ นบำท และ 377.89 ล้ำ นบำท คิด เป็ น อัต รำก ำไรสุทธิร้อ ยละ 7.51 1 และร้อ ยละ 21.75 2
ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ตำม หำกคำนวณกำไรสุทธิโดยไม่คิดรวมกำไรจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำ พลัง
แสงอำทิตย์ (กำไรจำกจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์หลังหักภำษีเท่ำกับ 158.92 ล้ำน
บำท) สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิเท่ำกับ
130.46 ล้ำ นบำท และ 218.97 ล้ำ นบำท คิด เป็ น อัต รำก ำไรสุ ท ธิร้อ ยละ 7.51 และร้อ ยละ 12.60
ตำมลำดับ และคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 67.84

16.5 การวิ เคราะห์ฐานะการเงิ น
บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่องกำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อกำรรับรู้รำยกำรทำงบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับสัญญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ โดยได้เริม่ ใน
วันที่ 1 มกรำคม 2557 ทัง้ นี้ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งวดปี 2555 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2557 ได้ปรับปรุงเป็ นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำวแล้ว
นอกจำกนัน้ ข้อมูลทำงกำรเงิน รวมระหว่ำงกำลสำหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 และงบ
กำรเงินรวมสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ได้สะท้อนกำรซือ้ หุน้ CCL ในระหว่ำงปี 2557 ซึง่ เป็ นบริษทั ที่อยู่
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ ดังนัน้ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินสำหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 และ
2556 และสำหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ได้รวม CCL เสมือนกลุ่มบริษทั ได้ควบคุมบริษทั CCL ตัง้ แต่ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม 2556 นอกจำกนัน้ งบกำไรขำดทุนสำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 ได้มี
กำรปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนกำรซือ้ หุน้ ดังกล่ำว
รำยกำรที่สำคัญของธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS)) และ
ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ทีป่ รำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
(1)

ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ ระหว่ำง บริษทั ฯ กับ ปตท. ซึง่
เข้ำเกณฑ์ขอ้ กำหนดของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่องกำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ จึงเกิดรำยกำร “ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิ น-สุทธิ ” ขึน้ ในส่วนของสินทรัพย์

1
2

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 ไม่มกี ำรปรับค่ำให้เป็นรำยปี (Annualization)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 ไม่มกี ำรปรับค่ำให้เป็นรำยปี (Annualization)
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(2)

ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
หำกบริษทั ฯ รับจ้ำงบริกำรตำมสัญญำรับเหมำ ติดตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV บริษทั ฯ จะรับรูร้ ำยได้เมื่อมีกำรติดตัง้
อุปกรณ์ ก๊ำซ NGV และมีกำรตรวจรับ งำนจำกผู้ว่ำจ้ำง อย่ำงไรก็ดี กำรเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำจะขึ้นอยู่กบั
เงื่อนไขระยะเวลำตำมทีร่ ะบุในสัญญำ ส่วนของเงินทีไ่ ด้เรียกเก็บเงินแล้วแต่ยงั ไม่รบั รูร้ ำยได้จะบันทึกในรำยกำร
“รายได้รบั ล่วงหน้ า” ในส่วนของหนี้สนิ หำกในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีกำรให้บริกำรเสร็จสิน้ และบริษทั ฯ ออกใบแจ้ง
หนี้แล้วแต่ลกู ค้ำอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรกำรเบิกเงิน เงินส่วนนัน้ จะบันทึกในรำยกำร
“รายได้ค้างรับ” ในส่วนของสินทรัพย์ ควบคู่กบั กำรรับรูร้ ำยได้ บริษทั ฯ จะรับรูต้ ้นทุนตำมกำรส่งมอบงำนและ
รับรูร้ ำยได้ ส่วนค่ำใช้จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ แรงงำน ทีจ่ ่ำยไปแล้วแต่ยงั ไม่ถูกรับรูเ้ ป็ นต้นทุน จะถูกบันทึกเป็ น “งาน
ระหว่างทา”

16.5.1 สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
เท่ำกับ 2,823.48 ล้ำนบำท 3,070.96 ล้ำนบำท 3,066.71 ล้ำนบำท และ 2,900.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
องค์ประกอบหลักในสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื สินค้ำคงเหลือ และทีด่ นิ อำคำร
และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 สินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จำนวน 247.48 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.77 โดยมีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
จำนวน 121.59 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้จำกสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 197.50 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลในงบแสดงฐำนะกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่อง
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ทำให้เกิดรำยกำรนี้ขน้ึ ในปี 2555 เป็ นปี แรกในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 สินทรัพย์รวมลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 4.25 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 0.14 โดยมีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรลดลงของสินค้ำคงเหลือจำนวน 199.44 ล้ำน
บำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน 111.55 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 สินทรัพย์รวมลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 166.43 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 5.43 โดยมีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรลดลงของสินค้ำคงเหลือจำนวน 305.97 ล้ำน
บำท กำรเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ จำนวน 185.76 ล้ำนบำท
(1)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2554 2555 2556 และณ วันที่ 30
กัน ยำยน 2557 มีมู ล ค่ ำ เท่ ำ กับ 1,580.80 ล้ ำ นบำท 1,650.87 ล้ ำ นบำท 1,531.53 ล้ ำ นบำท และ
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1,191.12 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.99 ร้อยละ 53.76 ร้อยละ 49.94 และร้อยละ 41.07
ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรทีส่ ำคัญ ดังนี้


เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556
และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เท่ำกับ 82.08 ล้ำนบำท 63.34 ล้ำนบำท 139.56 ล้ำนบำท
และ 117.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.91 ร้อยละ 2.06 ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 4.06 ของ
สินทรัพย์รวม ตำมลำดับ


ลูกหนี้ การค้า และลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

(1) ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2557 เท่ำกับ 50.49 ล้ำนบำท 82.06 ล้ำนบำท 108.22 ล้ำนบำท และ 71.02 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิเพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
จำนวน 31.56 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 62.51 มีสำเหตุหลักจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำก
กำรขำยและบริก ำรของกลุ่ ม บริษัท ฯ และกำรเริ่ม ด ำเนิ น ธุ ร กิจ จ ำหน่ ำ ยรถยนต์ ใ นเดือ น
พฤศจิกำยน 2555
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิเพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
จำนวน 26.16 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.88 มีสำเหตุหลักจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้จำก
ธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์ ซึ่งลูกหนี้กำรค้ำของรำยได้ดงั กล่ำวส่วนใหญ่คอื บริษัทลิสซิง่ ซึ่ง เป็ นผู้
ให้บริกำรสินเชื่อกำรเช่ำซือ้ รถยนต์
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2557 ลูก หนี้ ก ำรค้ำ สุท ธิลดลงจำก ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2556
จำนวน 37.20 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34.37 มีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจ
จำหน่ำยรถยนต์เนื่องจำกสภำวะตลำดรถยนต์ในประเทศทีช่ ะลอตัวลง
นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ แบ่งประเภทลูกหนี้กำรค้ำออกเป็ น 5 กลุ่มตำมระยะเวลำกำรค้ำง
ชำระหนี้ ได้แก่ 1) ลูกหนี้ภำยในระยะเวลำชำระหนี้ 2) ลูกหนี้ทค่ี ำ้ งชำระน้อยกว่ำ 3 เดือน 3) ลูกหนี้
ทีค่ ำ้ งชำระระหว่ำง 3 - 6 เดือน 4) ลูกหนี้ทค่ี ำ้ งชำระระหว่ำง 6 - 12 เดือน 5) ลูกหนี้คำ้ งชำระเกิน
กว่ำ 12 เดือน โดยข้อมูลอำยุหนี้ทค่ี ำ้ งชำระมีรำยละเอียดดังนี้
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รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

ณ วันที่ 30กันยายน
2556

2557
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ภำยในระยะเวลำชำระหนี้

19.39

45.95

23.34

40.19

น้อยกว่ำ 3 เดือน

15.95

25.44

75.30

29.65

3 ถึง 6 เดือน

10.42

8.59

1.43

0.71

6 ถึง 12 เดือน

6.63

0.62

0.001

0.48

เกินกว่ำ 12 เดือน

9.28

13.13

12.97

4.65

61.67

93.74

113.04

75.66

(11.18)

(11.68)

(4.81)

(4.65)

50.49

82.06

108.22

71.02

เกินกำหนดชำระหนี้

ลูกหนี้ การค้ารวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ลูกหนี้ การค้าสุทธิ

บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และกำรตัดหนี้สญ
ู โดยบริษทั ฯ จะ
ตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับลูกหนี้กำรค้ำทีค่ ำ้ งชำระเกินกว่ำ 12 เดือน
ทัง้ นี้ ลูกหนี้กำรค้ำที่คำ้ งชำระน้อยกว่ำ 3 เดือน ในปี 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2557 เท่ำกับ 15.95 ล้ำนบำท 25.44 ล้ำนบำท 75.30 ล้ำนบำท และ 29.65 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
สำเหตุหลักของกำรเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของลูกหนี้ทค่ี ำ้ งชำระน้อยกว่ำ 3 เดือนสอดคล้องกับ
รำยได้จำกธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรรับรูร้ ำยได้จำกธุรกิจ
จำหน่ ำยรถยนต์เมื่อส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้ำ ดังนัน้ หำกบริษทั ลีซซิง่ ซึง่ ลูกค้ำขอวงเงินเช่ำ
ซือ้ รถยนต์ ยังไม่ได้ชำระเงินให้บริษทั ฯ ในวันทีล่ ูกค้ำรับมอบรถยนต์ บริษทั ฯ จะบันทึกรำยได้
ดังกล่ำวเป็ นลูกหนี้คำ้ งชำระน้อยกว่ำ 3 เดือนทันที และภำยหลังบริษทั ฯ รับชำระเงินจำกบริษทั
ลีซซิง่ ยอดลูกหนี้คำ้ งชำระดังกล่ำวจะลดลง
(2) รำยได้คำ้ งรับ
คือ รำยได้ทบ่ี ริษทั ฯ รับรู้เป็ นรำยได้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั เงินจำกลูกค้ำ โดยลูกค้ำรับมอบ
งำนแล้ว แต่ อ ยู่ ร ะหว่ำ งตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรกำรเบิกเงิน และขัน้ ตอนกำร
จ่ำยเงินภำยในของลูกค้ำ ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ จำกสัญญำกำรให้บริกำรระหว่ำงบริษัทฯ และ
ปตท. ซึง่ บริษทั ฯ มีสญ
ั ญำให้บริกำรกับ ปตท.อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ จะมีกำรติดตำมกำร
ชำระเงินอย่ำงใกล้ชดิ โดยจัดให้มพี นักงำนทีม่ หี น้ำทีค่ อยติดตำมกำรชำระเงินโดยเฉพำะ ทำให้
สำมำรถตำมเก็บเงินได้ทุกรำยกำรและมียอดรำยได้คำ้ งรับไม่เกินประมำณ 1 ปี ในปจั จุบนั
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ทัง้ นี้ รำยได้คำ้ งรับของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2557 เท่ำกับ 182.83 ล้ำนบำท 238.74 ล้ำนบำท 241.87 ล้ำนบำท และ 244.86 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรเรียกชำระเงิน แบ่งตำมประเภทธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิ จ

ลูกค้า

นโยบายการเรียกชาระ

ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก  ปตท.
โดยเอกชน

30 วัน

 ปตท.

30 วัน

ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV

ธุ ร กิ จ สถำนี บ ริ ก ำรก๊ ำ ซธรรมชำติ  ลูกค้ำรำยย่อยทัวไป
่
สำหรับยำนยนต์
 ผูป้ ระกอบกิจกำรขนส่งทีใ่ ช้
ก๊ำซ NGV เป็นเชือ้ เพลิง

 ชำระเงินสด
 ชำระโดยฟลีทกำร์ด

ธุ รกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และ  ปตท.
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV

30 วัน หลังจำกฝ่ ำยบัญชีข อง
ปตท. ตรวจรับเอกสำรครบถ้วน

 ผูป้ ระกอบกำรสถำนีบริกำร
ก๊ำซ NGV
 บริษทั เอกชนทีใ่ ห้บริกำร
ขนส่งก๊ำซ NGV

ตำมเงือ่ นไขสัญญำ ซึ่งแตกต่ำง
กันตำมงวดงำน เช่น 15 วันนับ
จำกลงนำมในสัญญำ 7 วันนับ
จำกส่งอุปกรณ์ก๊ำซ NGV มำถึง
สถำนีบริกำรของลูกค้ำ เป็นต้น

 ลูกค้ำรำยย่อยทัวไป
่

ชำระเงินสด

 สหกรณ์แท็กซี่ และ
ผูป้ ระกอบกำรรถเช่ำ

30 วัน

ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

 ลูกค้ำรำยย่อยทัวไป
่

 ชำระเงินสดเมือ่ ส่งมอบรถ
 ช ำระโดยผ่ ำนสินเชื่อเช่ำซื้อ
รถยนต์

ธุรกิจอื่นๆ

 บริษทั เอกชน
 สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
เอกชน

 ชำระเงินสด หรือ
 30 – 45 วัน
แล้วแต่ประเภทลูกค้ำ

ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์

ทัง้ นี้ กำรเรียกเก็บชำระเงินจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นไปตำมกำรเรียกเก็บชำระ
เงินตำมตำรำงด้ำนบน อย่ำงไรก็ตำม กำรเรียกเก็บชำระเงินอำจมีควำมล่ำช้ำในธุรกิจออกแบบ
ติด ตัง้ รับ เหมำและซ่ อ มบ ำรุ ง อุ ป กรณ์ ก๊ ำ ซ NGV เนื่ อ งจำกสำเหตุ ห ลัก เนื่ อ งมำจำกกำร
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรกำรเบิกเงินและขัน้ ตอนกำรจ่ำยเงินภำยในของลูกค้ำ หรือ
ในธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์ หำกลูกค้ำใช้สนิ เชื่อเช่ำซือ้ รถยนต์ในกำรชำระเงิน บริษทั ลีซซิง่ อำจมี
กำรชำระเงินภำยหลังจำกวันทีส่ ง่ มอบรถยนต์ให้ลกู ค้ำ
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สิ นค้าคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ของเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติ ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็ นประเภทได้ดงั นี้ (1) สินค้ำสำเร็จรูป (2) วัตถุดบิ และ (3) งำน
ระหว่ำงผลิต
ข้อมูลสินค้ำคงเหลือ จำแนกตำมประเภทสำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

ณ วันที่ 30กันยายน
2556

2557

สินค้ำสำเร็จรูป
วัตถุดบิ
งำนระหว่ำงผลิต
สิ นค้าคงเหลือรวม

187.08
665.80
365.40
1,218.28

189.07
651.94
382.68
1,232.32

140.60
521.99
396.63
1,059.22

116.36
440.95
166.72
724.03

หัก: ค่ำเผือ่ มูลค่ำสินค้ำลดลง
สิ นค้าคงเหลือสุทธิ

(3.31)
1,214.97

(39.97)
1,192.35

(63.39)
995.83

(34.17)
689.86

หมำยเหตุ : ปี 2556 และณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีกำรบันทึกสินค้ำสำเร็จรูปประเภทรถยนต์ทบ่ี ริษทั ฯ ซื้อผ่ำนกำร
ได้รบั สินเชือ่ รถยนต์เป็นสินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือสุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 และ ณ วันที่
30 กันยำยน 2557 เท่ำกับ 1,214.97 ล้ำนบำท 1,192.35 ล้ำนบำท 995.83 ล้ำนบำท และ
689.86 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 43.03 ร้อยละ 38.92 ร้อยละ 32.47 และ ร้อย
ละ 23.79 ของสินทรัพย์รวม
สินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ ได้แก่ อะไหล่ช้นิ ส่วนของเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งบริษัทฯ
จำเป็ นต้องจัดหำอะไหล่สำรองสำหรับกำรซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติและสำหรับ
กำรทำงำนโครงกำรในธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ซึง่ จะ
ถูกทยอยใช้ในโครงกำรต่ำงของลูกค้ำและโครงกำรในปจั จุบนั และอนำคตของบริษัทฯ เช่น
โครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้น
ในปี 2554 ถึง งวดเก้ำ เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2557 สิน ค้ำ คงเหลือสุทธิของ
บริษัทฯ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
โดยเริม่ นำระบบฐำนข้อมูล (Enterprise Resource Planning (ERP)) เข้ำมำเพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรควบคุมสินค้ำคงคลัง ตัง้ แต่ต้นปี 2556 ทำให้บริษัทฯ สำมำรถนำสินค้ำ คงเหลือไปใช้ใน
โครงกำรต่ำงๆ ส่งผลให้สนิ ค้ำคงเหลือของบริษทั ฯ ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ
ได้ส่งมอบงำนโครงกำรบำงส่วนของธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ
NGV ส่งผลให้งำนระหว่ำงผลิตของบริษทั ฯ ในส่วนของโครงกำรดังกล่ำวลดลงเป็ นอย่ำงมำกใน
ปี 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 โครงกำรดังกล่ำวนัน้ ได้แก่ โครงกำร
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จ้ำงจัดหำและติดตัง้ ระบบอุปกรณ์ กำรเติมก๊ำซธรรมชำติ สำหรับสถำนีก๊ำซธรรมชำติห ลัก
จำนวน 6 สถำนี และโครงกำรจ้ำงจัดหำและติดตัง้ ระบบอุปกรณ์กำรเติมก๊ำซธรรมชำติ สำหรับ
สถำนีบริกำรก๊ำซ จำนวน 30 สถำนี เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ดี ผลรวมงำนระหว่ำงผลิตของบริษัทฯ สิน้ ปี 2555 และ 2556 อยู่ในระดับคงที่
เนื่องจำก บริษทั ฯ บันทึกงำนระหว่ำงผลิตของโครงกำรติดตัง้ ถังก๊ำซในรถขนส่งให้แก่เอกชน
รำยหนึ่ง ซึง่ ได้สง่ มอบงำนในไตรมำสที่ 1 ปี 2557
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำทุกรำยกำร ยกเว้น
สินค้ำคงเหลือทีม่ โี ครงกำรมำรองรับชัดเจน
สำหรับ สิน ค้ำ คงเหลือ ที่ไ ม่ มีโ ครงกำรรองรับ บริษัท ฯ มีน โยบำยกำรตัง้ ค่ำ เผื่อ สินค้ำ
เคลื่อนไหวช้ำเป็ นขัน้ บันได โดยใช้อำยุกำรใช้งำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสำหกรรม
ปิ โ ตรเลีย มและก๊ ำ ซธรรมชำติ เ ป็ น แนวทำงพิจ ำรณำ โดยเริ่ม กำรตัง้ ส ำรองค่ ำ เผื่อ สิน ค้ำ
เคลื่อนไหวช้ำเมื่อสินค้ำมีอำยุปีท่ี 4 เป็ นต้นไป โดยจะเริ่มที่อตั รำกำรตัง้ สำรองที่ร้อยละ 10
ของมูลค่ำสินค้ำและร้อยละ 90 ของมูลค่ำสินค้ำเมื่อสินค้ำมีอำยุปีท่ี 7 เป็ นต้นไป
นโยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
ร้อยละของการตัง้ สารองของ

อายุของสิ นค้าคงเหลือ

มูลค่า

ปีท่ี 1

0

ปีท่ี 2

0

ปีท่ี 3

0

ปีท่ี 4

10

ปีท่ี 5

30

ปีท่ี 6

60

ปีท่ี 7 เป็นต้นไป

90

นอกจำกนัน้ สินค้ำคงเหลือยังมีส่วนประกอบของ รถยนต์และอะไหล่ในธุรกิจจำหน่ ำย
รถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 สินค้ำคงเหลือของธุรกิจำหน่ำยรถยนต์ เป็ นดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน

2555

2556

2557

รถยนต์

99.14

91.35

101.94

อะไหล่

0.77

1.19

2.13

99.91

92.54

104.07

รวม
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สินค้ำคงเหลือในธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 และ ณ
วันที่ 30 กันยำยน 2557 เท่ ำ กับ 99.91 ล้ำ นบำท 92.54 ล้ำ นบำท และ 104.07 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
บริษัทฯ จะพิจำรณำสังซื
่ ้อรถยนต์ตำมยอดขำยในช่วงที่ผ่ำนมำ สภำวกำรณ์ ของตลำด
รถยนต์ในอนำคต และนโยบำยของ มิตซูบชิ ิ
ในสิน้ ปี 2555 บริษทั ฯ ได้สงรถยนต์
ั่
เพื่อรองรับ ยอดขำยทีเ่ กิดจำกนโยบำยรถคันแรกของ
รัฐบำล สำหรับสิน้ ปี 2556 สินค้ำคงเหลือในธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์ลดลงจำนวน 7.37 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 7.38 เนื่องจำกบริษัทฯ ยังคงรักษำระดับ สินค้ำคงเหลือในธุรกิจจำหน่ ำย
รถยนต์อยู่ทป่ี ระมำณ 1.5 – 2.0 เดือนของยอดขำย อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ระดับสินค้ำคงเหลือในธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์เพิม่ ขึน้ จำนวน 11.53 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
12.46 สำเหตุ หลัก เนื่ องมำจำกยอดขำยของธุร กิจจำหน่ ำยรถยนต์ลดลงจำกสภำวะตลำด
รถยนต์ในประเทศทีช่ ะลอตัวลงในปี 2557
นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรตัง้ สำรองสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำในส่วนของธุรกิจจำหน่ำย
รถยนต์ โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ ำงๆ ได้แก่ ระยะเวลำของกำรเปลี่ยนแปลงโมเดลรถยนต์
แนวโน้มรำคำตลำดของรถยนต์แต่ละรุ่น นโยบำยกำรส่งเสริมกำรขำยของ มิตซูบชิ ิ เป็ นต้น
(2)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30
กันยำยน 2557 เท่ำกับ 1,242.68 ล้ำนบำท 1,420.09 ล้ำนบำท 1,535.19 ล้ำนบำท และ 1,709.17 ล้ำน
บำท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 44.01 ร้อ ยละ 46.24 ร้อ ยละ 50.06 และร้อ ยละ 58.93 ของสิน ทรัพ ย์ร วม
ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้


ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รำยละเอียดของทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
ณ วันที่ 30กันยายน
(ปรับปรุง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่ วย : ล้านบาท)
2554

2555

2556

2557

ทีด่ นิ

147.89

152.13

152.59

227.38

อำคำร

324.31

310.87

360.84

315.10

8.22

7.70

7.18

10.38

269.64

259.27

228.13

233.51

ส่วนปรับปรุงอำคำร
ยำนพำหนะ
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(หน่ วย : ล้านบาท)
2554
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งตกแต่ง และอุปกรณ์
สำนักงำน
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
รวมมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ

ณ วันที่ 30กันยายน
(ปรับปรุง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2556

2557

144.30

271.75

254.79

123.52

12.67

14.92

18.87

18.50

186.69

20.22

126.01

405.78

1,093.72

1,036.86

1,148.41

1,334.17

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ เป็ นสินทรัพย์หลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ทีด่ นิ อำคำร
ยำนพำหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เท่ำกับ 1,093.72 ล้ำนบำท 1,036.86 ล้ำนบำท 1,148.41 ล้ำนบำท
และ 1,334.17 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.74 ร้อยละ 33.76 ร้อยละ 37.45 และ
ร้อยละ 46.00 ของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุ ธิลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2554 จำนวน 56.86 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.20 มีสำเหตุหลักจำก บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
ข้อมูลในงบแสดงฐำนะกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่อง
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ทำให้สว่ นหนึ่งของรำยกำรทีด่ นิ อำคำร
และอุ ป กรณ์ สุท ธิถู ก บัน ทึก เป็ น รำยกำรลูก หนี้ ต ำมสัญ ญำเช่ ำ กำรเงิน -สุท ธิ อย่ ำ งไรก็ตำม
บริษทั ฯ มีกำรลงทุนเพิม่ ในธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์ และลงทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
ทีจ่ งั หวัดลพบุรี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2556 ที่ดิน อำคำร และอุ ป กรณ์ สุ ท ธิเ พิ่ม ขึ้น จำก ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2555 จำนวน 111.55 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.76 มีสำเหตุ หลักจำกกำร
ลงทุ น เพิ่ม จำนวนรถขนส่งก๊ ำ ซ NGV ที่ใ ช้ในกำรดำเนิ น ธุร กิจ ขนส่งก๊ ำ ซ NGV เพื่อ รองรับ
ปริม ำณกำรอัด ก๊ ำ ซธรรมชำติท่ีเ พิ่ม สูง ขึ้น ในอนำคต และกำรก่ อ สร้ำ งโรงงำน 9 และศูน ย์
ฝึกอบรม (Training Center)
ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2557 ที่ดิน อำคำร และอุ ป กรณ์ สุท ธิ เ พิ่ม ขึ้น จำก ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2556 จำนวน 185.76 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.18 มีสำเหตุ หลักจำกกำร
ลงทุนในที่ดิน เครื่องจักรอุปกรณ์ และอำคำรสถำนี สำหรับ โครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับ
โรงงำนอุตสำหกรรมที่อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี และอำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี
และกำรลงทุนในเครื่องจักรสำหรับโครงกำรออกแบบ ติดตัง้ ให้เช่ำ และบำรุงรักษำระบบเพิม่
แรงดันก๊ำซและระบบจ่ำยก๊ำซในสถำนีก๊ำซ NGV ของ บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 2 หน้ำ 271

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

อย่ำงไรก็ดี เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ลดลงจำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 จำนวน 131.27 ล้ำนบำท มีสำเหตุ หลักเนื่องมำจำก บริษัทฯ ได้ขำยธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ในเดือนกันยำยน 2557


เงิ นฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝำกธนำคำรทีม่ ภี ำระผูกพันของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เท่ำกับ 131.31 ล้ำนบำท 123.21 ล้ำนบำท 115.21 ล้ำนบำท และ
116.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.65 ร้อยละ 4.01 ร้อยละ 3.76 และร้อยละ
4.02 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้ เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน คือ เงินที่ฝำกไว้กบั สถำบัน
กำรเงินซึง่ เป็ นเจ้ำหนี้เงินกูข้ องบริษทั ฯ โดยเงินฝำกดังกล่ำวถือเป็ นหนึ่งในสินทรัพย์ค้ำประกัน
เงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ เงินฝำกธนำคำรทีม่ ภี ำระผูกพันมีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
บริษทั ฯ ได้ยกเลิกวงเงินสินเชื่อและปิ ดบัญชีธนำคำรพำณิชย์ท่ไี ม่ได้ใช้ ส่งผลให้ยอดเงินฝำก
ธนำคำรทีม่ ภี ำระผูกพันลดลง


ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิ น – สุทธิ

บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่องกำร
ประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ซึ่งมีผลต่ อกำรรับรู้รำยกำรทำงบัญชีท่ี
เกีย่ วข้องกับสัญญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ โดยได้เริม่ ในวันที่ 1 มกรำคม 2557 ทัง้ นี้ งบกำรแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 2556 ได้ปรับปรุงเป็ นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำว
ทัง้ นี้ ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักเข้ำข่ำยทีจ่ ะต้องบันทึกบัญชีเป็ นลักษณะของ
สัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินพร้อมๆ กัน โดยทีด่ นิ ทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลักถูกตีควำมเป็ นกำรสัญญำเช่ ำดำเนินงำน และอำคำรเครื่องจักรและอุปกรณ์ถูกตีควำมเป็ น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซึง่ ส่งผลให้ อำคำร เครื่องจักร และอุปกรณ์ของสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลักถูกบันทึกแยกออกจำก รำยกำรทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 2556 และวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีรำยกำรลูกหนี้
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิ จำนวน 197.50 ล้ำนบำท 190.76 ล้ำนบำท และ 185.36 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
นอกจำกนัน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 ดังกล่ำว ธุรกิจขนส่งก๊ำซ
NGV ได้เข้ำข่ำยจะต้องบันทึกบัญชีเป็ นลักษณะของสัญญำเช่ำดำเนินงำนด้วยเช่นกัน โดยรถ
ขนส่งก๊ำซ NGV ถูกตีควำมเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน ซึง่ จะมีกำรปรับปรุงหมำยเหตุงบกำรเงิน
ในเรื่องประเภทของรำยได้และต้นทุนจำกกำรขนส่งในงบกำรเงินสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
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ธัน วำคม 2557 อย่ ำ งไรก็ต ำมตัว เลขส ำหรับ งวดสำมเดื อ น และเก้ำ เดือ น สิ้น สุ ด วัน ที่ 30
กันยำยน 2557 เป็ นดังนี้
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน


รายได้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
รายการรายได้ที่แก้ไข
(หน่ วย : พันบาท)

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะบริ ษทั

(ยังไม่
ตรวจสอบ)

(ยังไม่
ตรวจสอบและ
ยังไม่ได้สอบ
ทาน)

(ยังไม่
ตรวจสอบ)

(สอบทาน
แล้ว)

2557

2556

2557

2556

เดิ ม
รำยได้จำกกำรขนส่ง

54,317

53,606

54,317

53,606

รำยได้ตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน

11,990

11,990

11,990

11,990

รำยได้ค่ ำบริกำรที่เกี่ย วเนื่อ งกับ สัญ ญำ
เช่ำดำเนินงำน

42,327

41,616

42,327

41,616

รวม

54,317

53,606

54,317

53,606

แก้ไขเป็ น



ต้นทุน
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
รายการต้นทุนที่แก้ไข
(หน่ วย : พันบาท)

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะ
บริ ษทั

(ยังไม่
ตรวจสอบ)

(ยังไม่
ตรวจสอบ
และยังไม่ได้
สอบทาน)

(ยังไม่
ตรวจสอบ)

(สอบทาน
แล้ว)

2557

2556

2557

2556

เดิ ม
ต้นทุนจำกกำรขนส่ง

47,839

42,034

47,839

42,034

47,839

42,034

47,839

42,034

แก้ไขเป็ น
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนและบริกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
หมำยเหตุ: รำยกำรต้นทุนแก้ไขชื่อรำยกำรเท่ำนัน้
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สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน


รายได้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
(ยังไม่
ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะ
บริ ษทั

(ยังไม่
ตรวจสอบ
และยัง
ไม่ได้สอบ
ทาน)

(ยังไม่
ตรวจสอบ)

(สอบทาน
แล้ว)

2557

2556

2557

2556

175,961

155,192

175,961

155,191

35,969

35,969

35,969

35,969

รำยได้ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสัญญำเช่ำ
ดำเนินงำน

139,992

119,223

139,992

119,223

รวม

175,961

155,192

175,961

155,192

รายการรายได้ที่แก้ไข
(หน่ วย : พันบาท)

เดิ ม
รำยได้จำกกำรขนส่ง
แก้ไขเป็ น
รำยได้ตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน



ต้นทุน
ข้อมูลทางการเงิ นรวม

รายการต้นทุนที่แก้ไข
(หน่ วย : พันบาท)

(ยังไม่
(ยังไม่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ) และยังไม่ได้
สอบทาน)

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะ
บริ ษทั
(ยังไม่
ตรวจสอบ)

(สอบทาน
แล้ว)

2557

2556

2557

2556

135,739

92,507

135,739

92,507

135,739

92,507

135,739

92,507

เดิ ม
ต้นทุนจำกกำรขนส่ง
แก้ไขเป็ น
ต้ น ทุ น จำกกำรให้ บ ริ ก ำรตำมสั ญ ญำเช่ ำ
ดำเนินงำนและบริกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
หมำยเหตุ: รำยกำรต้นทุนแก้ไขชื่อรำยกำรเท่ำนัน้
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16.5.2 การวิ เคราะห์แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ มีอตั รำส่วน
หนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 2.00 เท่ำ 3.16 เท่ำ 2.56 เท่ำ และ 1.36 เท่ำ ตำมลำดับ อัตรำส่วน
หนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีกำรเพิม่ ขึน้ ระหว่ำงปี 2554 และ 2555 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้
ลงทุนในธุรกิจ จำหน่ ำยรถยนต์ และธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ อย่ำงไรก็ดี ณ วันที่ 30 กันยำยน
2557 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ได้ลดลงมำที่ระดับ 1.36 เท่ำ จำกกำรลดลงของเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน กำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื และกำรเพิม่ ขึน้
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ มีขอ้ กำหนดที่สำคัญ (Covenants) เรื่องอัตรำส่วน
หนี้สนิ ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น ในสัญญำเงิน กู้ยืม ของบริษัทฯ โดยกำหนดว่ำ ในปี 2557 และในปี 2558
บริษัทฯ ต้องดำรงอัตรำหนี้สนิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่ำ 3.00 เท่ำ และ 2.00 เท่ำตำมลำดับ ซึ่ง
บริษทั ฯ ยังคงสำมำรถดำรงอัตรำส่วนดังกล่ำวได้ตำมเกณฑ์
(1)

หนี้ สิน

หนี้ สิน ของบริษัท ฯ มีส่ว นประกอบหลัก ได้แ ก่ เงิน เบิก เกิน บัญชีและเงิน กู้ยืมระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื และเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สนิ รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน
2557 เท่ ำ กับ 1,883.34 ล้ำ นบำท 2,332.19 ล้ำ นบำท 2,204.56 ล้ำ นบำท และ 1,671.44 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จำนวน 448.85
ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.83 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 458.32 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำรใน
กำรดำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 หนี้สนิ รวมลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 127.63
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.47 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรกำรชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงิน
กู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 359.22 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินเพิม่ ขึน้ -สุทธิจำนวน 148.20 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรลงทุนในยำนพำหนะสำหรับทีมซ่อมบำรุง
และรถขนส่ ง ก๊ ำ ซ NGV ที่ใ ช้ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ขนส่ ง ก๊ ำ ซ NGV และโครงกำรติด ตัง้ ให้เ ช่ ำ และ
บำรุงรักษำระบบเพิม่ แรงดันก๊ำซ และระบบจ่ำยก๊ำซทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติซสั โก้
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 หนี้สนิ รวมลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 533.12
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 24.18 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงิน
กู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 369.65 ล้ำนบำท และกำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน จำนวน 142.55 ล้ำนบำท กำรลดลงดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรเติบโตของรำยได้ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้นำเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำแสงอำทิตย์มำชำระคืนหนี้สนิ ระยะยำว
และเงินเบิกเกินบัญชี


เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีธนาคารและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษัทฯ มีเงิน
เบิก เกิน บัญ ชีธ นำคำรและเงิน กู้ยืม ระยะสัน้ จำกสถำบัน กำรเงิน เท่ ำ กับ 756.70 ล้ำ นบำท
1,215.02 ล้ำนบำท 958.94ล้ำนบำท และ 589.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงินเพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จำนวน 458.32 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
60.57 สำเหตุหลักเนื่องจำกควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของกิจกำรทีเ่ พิม่ มำกขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงินลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 256.08 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ
21.08 สำเหตุหลักเนื่องจำกบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพียงพอ จึงมีกำรชำระ
คืนเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 359.22 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงิน ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 369.65 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ
38.55 สำเหตุหลักเนื่องจำกบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพียงพอ จึงมีกำรชำระ
คืนเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 378.00 ล้ำนบำท


เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เจ้ำหนี้กำรค้ำ
รวมของบริษทั ฯ เท่ำกับ 528.67 ล้ำนบำท 478.45 ล้ำนบำท 483.15 ล้ำนบำท และ 403.07
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ ของเจ้ำหนี้กำรค้ำ และรำยได้รบั ล่วงหน้ำ จะ
ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขในสัญญำทีบ่ ริษทั ฯ ทำไว้กบั คู่คำ้ บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรชำระเงินในระยะเวลำ
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30 – 60 วัน โดยในปี 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ สูงกว่ำปี 2556 และ
งวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557
เจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก
(1) เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำ หนี้ ก ำรค้ำ ของบริษัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2554 2555 2556 และ ณ วัน ที่ 30
กันยำยน 2557 เท่ำกับ 167.62 ล้ำนบำท 116.49 ล้ำนบำท 125.64 ล้ำนบำท และ 170.48 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยมูลค่ ำ เจ้ำ หนี้ ก ำรค้ำ จะขึ้น อยู่ก ับ มู ลค่ ำ กำรสังซื
่ ้อ วัต ถุ ดิบ ส ำหรับ กำร
ดำเนินกำรโครงกำรในช่วงปลำยปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จำนวน
51.13 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 30.50 สำเหตุหลักเนื่องจำกในปี 2554 บริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ อ้
วัตถุดบิ ในช่วงปลำยปี ได้แก่ แผงโซล่ำ ร์เซลล์สำหรับก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ และ
กำรสังซื
่ อ้ รถยนต์สำหรับกำรขำยรถยนต์โตโยต้ำพร้อมติดตัง้ ระบบก๊ำซ สแกน พำวเวอร์ พลัส
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เจ้ำหนี้กำรค้ำเพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน
9.15 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.85 สำเหตุหลักเนื่องจำกในปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรสังซื
่ อ้
วัตถุดบิ ในช่วงปลำยปี ได้แก่ ชุดถังก๊ำซสำหรับโครงกำรประกอบและติดตัง้ ชุดถังก๊ำซสำหรับรถ
กึง่ พ่วงขนส่งก๊ำซ
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 เจ้ำหนี้กำรค้ำเพิม่ ขึน้ จำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 จำนวน 44.84 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.69 สำเหตุหลักเนื่องมำจำก
บริษทั ฯ มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่สำหรับหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกกำรซือ้ รถยนต์ผ่ำนทำงบริษทั ที่
ให้สนิ เชื่อรถยนต์ทเ่ี ดิมแสดงไว้ภำยใต้เจ้ำหนี้กำรค้ำ มำเป็ นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 67.81 ล้ำนบำท
(2) รำยได้รบั ล่วงหน้ำ
รำยได้รบั ล่วงหน้ำ คือ ส่วนของเงินทีไ่ ด้เรียกเก็บเงินแล้วตำมข้อกำหนดกำรเรียกเก็บเงิน
ในสัญญำ แต่ยงั ไม่รบั รู้รำยได้เนื่องจำกงำนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ จำก
สัญญำกำรให้บริกำรระหว่ำงบริษัทฯ และ ปตท. กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้รบั ล่วงหน้ ำจะ
ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขกำรชำระเงินตำมสัญญำจนถึงงำนเสร็จสิน้ ของโครงกำรนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ รำยได้รบั ล่วงหน้ำของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่
30 กันยำยน 2557 เท่ำกับ 337.67 ล้ำนบำท 322.58 ล้ำนบำท 322.05 ล้ำนบำท และ 187.72
ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 277

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)



เงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 เงินกู้ยมื ระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริษทั ฯ เท่ำกับ 506.55 ล้ำนบำท 479.67 ล้ำนบำท 627.87 ล้ำน
บำท และ 485.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 วงเงินกูร้ ะยะยำวของบริษทั ฯ เป็ นวงเงินสำหรับดำเนินกำร
โครงกำรทีส่ ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ (1) โครงกำรจัดหำและติดตัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก (2)
โครงกำรจัด ตัง้ สถำนี บ ริก ำรก๊ ำ ซธรรมชำติส ำหรับ ยำนยนต์ (3) โครงกำรจ้ำ งขนส่ ง ก๊ ำ ซ
ธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ (4) โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (5)
โครงกำรติดตัง้ ให้เช่ำและบำรุงรักษำระบบเพิม่ แรงดันก๊ำซและระบบจ่ำยก๊ำซกับ ซัสโก้ ( 6)
โครงกำรก๊ำซธรรมชำติเพื่อโรงงำนอุตสำหกรรม และ (7) โครงกำรโชว์รูมและศูนย์บริกำรซ่อม
บำรุงมิตซูบชิ เิ ป็ นต้น โดยดอกเบีย้ เงินกูอ้ ยู่ระหว่ำง MLR –1.75% ถึง MLR
(2)

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัท ฯ เท่ ำ กับ 940.15 ล้ำ นบำท 738.77 ล้ำ นบำท 862.15 ล้ำ นบำท และ 1,228.84 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จำนวน
201.38 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 21.42 สำเหตุหลักเนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำล
จำนวน 450.00 ล้ำนบำท และมีกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้ำนบำท
ตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงงวดเก้ำเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้
อย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ กำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรจำกผลดำเนินกำรทีม่ กี ำไรของ
บริษทั ฯ

16.6 การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
ณ สิน้ ปี 2554 2555 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 1.10 เท่ำ
0.85 เท่ำ 0.93 เท่ำ และ 0.96 เท่ำ ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนิ นงำนที่สม่ ำเสมอ
(Recurring Income) จำกธุ รกิจสถำนี บริกำรก๊ ำซธรรมชำติหลัก ธุ รกิจขนส่ งก๊ ำซ NGV และธุ รกิจสถำนี บริกำรก๊ ำซ
ธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ ประกอบกับ บริษัทฯ ได้รบั วงเงินสินเชื่อระยะสัน้ สำหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนิน
โครงกำรต่ำงๆ ในระยะเริม่ ต้นของโครงกำร และภำยหลังโครงกำรมีควำมก้ำวหน้ำถึงระดับหนึ่ง บริษทั ฯ จะได้รบั วงเงินกู้
ระยะยำวมำดำเนินงำนโครงกำรและทดแทนเงินกูร้ ะยะสัน้ ได้
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สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรดำเนินกำรที่สม่ำเสมอ
(Recurring Income) เท่ำกับ 383.69 ล้ำนบำท 535.98 ล้ำนบำท และ 674.13 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำเติบโต
ถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) เท่ำกับร้อยละ 32.55
หำกไม่รวมรำยได้จำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ
2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรดำเนินกำรทีส่ ม่ำเสมอ (Recurring Income) เท่ำกับ 383.69 ล้ำนบำท 532.86 ล้ำนบำท
และ 617.24 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นอัตรำเติบโตถัวเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) เท่ำกับร้อยละ 26.83
ล้ำนบำท
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หมำยเหตุ : รำยได้จำกกำรดำเนินงำนทีส่ ม่ำเสมอ (ไม่รวมธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์)
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สัดส่วนรำยได้จำกกำรดำเนินงำนที่
สม่ำเสมอต่อรำยได้รวม
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16.6.1 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำนเท่ำกับ 234.79 ล้ำนบำท 94.04 ล้ำนบำท 559.82 ล้ำนบำท และ
789.99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษัทฯ
เท่ำกับ 234.79 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ จำนวน 183.46 ล้ำน
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บำท และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยจำนวน 156.77 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อ่นื และสินค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ จำนวน 66.70 ล้ำนบำท และจำนวน 47.02 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2555 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษัทฯ
เท่ำกับ 94.04 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ จำนวน 86.51 ล้ำน
บำท ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 150.60 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯมีกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำ
และเจ้ำหนี้อ่นื จำนวน 60.07 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื จำนวน 113.46 ล้ำนบำท
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษัทฯ
เท่ำกับ 559.82 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ จำนวน 88.48 ล้ำน
บำท กำรลดลงของสินค้ำคงเหลือจำนวน 237.27 ล้ำนบำท และค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 177.15
ล้ำนบำท
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯ
เท่ำกับ 789.99 ล้ำนบำท เงินสดจำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำวส่วนใหญ่มำจำกกำไรของบริษทั ฯ จำนวน 445.03
ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 129.43 ล้ำนบำท
โดยมีกระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ จำกกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือจำนวน 333.09 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม มีกระแสเงิน
ลดลงจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื จำนวน 80.93 ล้ำนบำท

16.6.2 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2557 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน ใช้ไปเท่ำกับ 365.56 ล้ำนบำท 190.32 ล้ำนบำท 191.21 ล้ำน
บำท และ 242.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน ใช้ไปของบริษัทฯ
เท่ำกับ 365.56 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นกำรลงทุนซือ้ ทรัพย์สนิ โรงงำน และอุปกรณ์ จำนวน 332.25 ล้ำนบำท
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน ใช้ไปของบริษัทฯ
เท่ำกับ 190.32 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นกำรชำระเงินเพื่อซือ้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน 206.22 ล้ำนบำท
ซึง่ ประกอบด้วยกำรลงทุนโชว์รูมและศูนย์บริกำรซ่อมเครื่องยนต์มำตรฐำนรถยนต์มติ ซูบชิ ิ และเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ เป็ นต้น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนของบริษทั ฯ เท่ำกับ
191.21 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำรเพิม่ จำนวนรถขนส่งก๊ำซ NGV ทีใ่ ช้ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งก๊ำซ
NGV เพื่อรองรับปริมำณกำรอัดก๊ำซธรรมชำติทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ในอนำคต
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ
เท่ำกับ 242.26 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ เป็ นกำรลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สนิ โรงงำน และอุปกรณ์สำหรับโครงกำรก๊ำซ
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ธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและเงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์จำนวน
219.04 ล้ำนบำท

16.6.3 กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำก (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงินเท่ำกับ 157.03 ล้ำนบำท และ 75.26 ล้ำน
บำท (264.56) ล้ำนบำท และ (573.73) ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธัน วำคม 2554 กระแสเงินสดสุท ธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินของบริษัทฯ
เท่ำกับ 157.03 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 168.05 ล้ำนบำท
สำหรับ ปี บญ
ั ชีส้นิ สุด วันที่ 31 ธัน วำคม 2555 กระแสเงินสดสุท ธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินของบริษัทฯ
เท่ำกับ 75.26 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร และเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 459.35 ล้ำนบำท และเงินเพิม่ ทุนจำกผูถ้ อื หุน้ เดิมจำนวน 100.00 ล้ำนบำท อย่ำงไร
ก็ดี บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกำรจ่ำยเงินปนั ผลจ่ำยจำนวน 450.00 ล้ำนบำท
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินของบริษทั ฯ
เท่ำกับ 264.56 ล้ำนบำท โดยสำเหตุ หลักมำจำกกำรชำระคืนกู้ยืมเงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน
359.22 ล้ำนบำท และกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 130.25 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มำจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำนวน 278.45 ล้ำนบำท
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินของ
บริษัทฯ เท่ำกับ 573.73 ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรชำระคืนกู้ยมื เงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
จำนวน 378.00 ล้ำนบำท และกำรชำระคืนเงินกูร้ ะยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 286.92 ล้ำนบำท

16.7 อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557
บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับร้อยละ 17.70 ร้อยละ 11.21 ร้อยละ 13.10 และ ร้อยละ 42.68
ตำมลำดับ กำรลดลงของอัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ลดลงในปี 2555 และ 2556 เนื่องจำกกำไรสุทธิทล่ี ดลงจำกปี
2554 ในขณะทีง่ วดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ อย่ำง
มีนยั สำคัญ เนื่องจำกกำไรสุทธิทใ่ี ช้คำนวณในงวดนี้รวมกำไรจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์จำนวน
158.92 ล้ำนบำท และมีกำร ปรับกำรคำนวณเป็ นรำยปี (กำรคำนวณเป็ นรำยปี ไม่รวมกำไรจำกกำรขำยธุรกิจ
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โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์) อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่รวมรำยกำรกำไรจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์
อัตรำส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับร้อยละ 30.22
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เท่ำกับ 2.00 เท่ำ 3.16 เท่ำ 2.56 เท่ำ และ 1.36 เท่ำ ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในปี 2555 เนื่องจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นเงินทุนสำหรับธุรกิจตัวแทนจำหน่ ำยรถยนต์
และธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ ในขณะทีป่ ี 2556 และงวดเก้ำเดือน ปี 2557 หนี้สนิ ของบริษทั ฯ ลดลงจำก
กำรทีบ่ ริษทั ฯ ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวและเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีขอ้ กำหนดทีส่ ำคัญ (Covenants) เรื่องอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ในสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ ให้ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 เท่ำ1 ซึง่ บริษทั ฯ ยังคงสำมำรถดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ได้ตำมข้อกำหนดดังกล่ำว (โปรดดูขอ้ กำหนดทีส่ ำคัญ (Covenants) ในสัญญำเงินกูย้ มื ของ
บริษทั ฯ เพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ เรื่องสัญญำเงินกูเ้ พิม่ เติม)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557
อัต รำส่ว นสภำพคล่ อ งของบริษัทฯ เท่ ำ กับ 1.10 เท่ ำ 0.85 เท่ ำ 0.93 เท่ ำ และ 0.96 เท่ ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้
อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษทั ฯ ลดลงในปี 2555 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีขอ้ กำหนดทีส่ ำคัญ (Covenants) เรื่องอัตรำส่วนสภำพคล่อง
ของบริษทั ฯ ในสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ ให้ไม่ต่ ำกว่ำ 1.00 เท่ำ2 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงสำมำรถดำรงอัตรำส่วน
ดังกล่ำวได้ตำมเกณฑ์ (โปรดดูขอ้ กำหนดทีส่ ำคัญ (Covenants) ในสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ เพิม่ เติมในส่วนที่
2.2 หัวข้อ 5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ เรื่องสัญญำเงินกูเ้ พิม่ เติม)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน
สำหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2557 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน3 ของบริษทั ฯ เท่ำกับ 0.53 เท่ำ 0.11 เท่ำ 0.71 เท่ำ และ
0.67 เท่ำ ตำมลำดับ แม้ว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวน้อยกว่ำ 1.0 เท่ำ แต่บริษัทฯ ไม่มปี ญั หำทำงด้ำนกำรชำระหนี้
1

สูตรคำนวณตำมสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ คำนวณจำกหนี้สนิ รวมลบด้วย 690.00 ล้ำนบำท หำรด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้
สูตรคำนวณตำมสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ คำนวณจำกส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Current Asset) หำรด้วย หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
(Current Liabilities) ลบด้วย 690.00 ล้ำนบำท
3 สูตรคำนวณอัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน คำนวณจำก กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน / (กำรจ่ำยชำระหนี้สน
ิ + รำยจ่ำย
ั
ลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปนผลจ่
ำย)
2
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เนื่องจำกบริษทั ฯ ยังคงได้รบั กำรสนับสนุ นทำงด้ำนเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินในกำรดำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ
เป็ นอย่ำงดี
ในปี 2554 อัต รำส่ ว นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผู ก พัน เท่ ำ กับ 0.53 เท่ ำ ซึ่ง น้ อ ยกว่ ำ 1 เท่ ำ
เนื่องมำจำกบริษทั ฯ มีภำระผูกพันสูงกว่ำกระแสเงินสดจำกำรดำเนินงำน โดยมีกำรลงทุนในทีด่ นิ อำคำรและ
อุปกรณ์จำนวน 332.60 ล้ำนบำท
ในปี 2555 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันลดลงและเท่ำกับ 0.11 เท่ำ สำเหตุ หลัก
เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนลดลงจำก 234.79 ล้ำนบำทในปี 2554 เป็ นจำนวน 94.04
ล้ำนบำทในปี 2555 และบริษัทฯ มีชำระหนี้ กำรจ่ำยเงินปนั ผล และลงทุนในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน
177.33 ล้ำนบำท 450.00 ล้ำนบำท และ 209.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ในปี 2556 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันเพิม่ ขึน้ และเท่ำกับ 0.71 เท่ำ เนื่องมำจำก
บริษัท ฯ มีก ระแสเงิน สดจำกกำรดำเนิ น งำนเพิ่ม ขึ้น จำก 94.04 ล้ำ นบำทในปี 2555 เป็ น 559.82 ล้ำ นบำท
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรชำระหนี้จำนวน 543.90 ล้ำนบำท และมีกำรลงทุนในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
จำนวน 240.14 ล้ำนบำท
ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันลดลง
เล็กน้ อย เนื่องจำกบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ จำก 559.82 ล้ำนบำทในปี 2556 เป็ น
จำนวน 789.99 ล้ำนบำทในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 และบริษทั ฯ มีชำระหนี้ กำรจ่ำยเงินปนั
ผล และลงทุ น ในที่ดิน อำคำรและอุ ป กรณ์ จำนวน 707.49 ล้ำ นบำท 10.60 ล้ำ นบำท และ 458.97 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ดี อัตรำส่วนในกำรชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio (DSCR)1 ของบริษัทฯ เท่ำกับ
2.63 เท่ ำ 1.79 เท่ ำ 1.45 เท่ ำ และ 1.77 เท่ ำ ตำมลำดับ ทัง้ นี้ อัต รำส่ว นควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของ
บริษัทฯ ลดลงในปี 2555 สำเหตุหลักเนื่องมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน
โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีขอ้ กำหนดทีส่ ำคัญ (Covenants) เรื่องอัตรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ (DSCR) ของบริษทั ฯ ในสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ ให้ไม่ต่ ำกว่ำ 1.10 เท่ำ ซึง่ บริษทั ฯ ยังคง
สำมำรถดำรงอัตรำส่วนดังกล่ำวได้ตำมเกณฑ์ (โปรดดูขอ้ กำหนดทีส่ ำคัญ (Covenants) ในสัญญำเงินกูย้ มื ของ
บริษทั ฯ เพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 5 ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ เรื่องสัญญำเงินกูเ้ พิม่ เติม)

1

สูตรคำนวณตำมสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ คำนวณจำก กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ำย ภำษี ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย หำรด้วย ผลรวม
ของหนี้สนิ ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี หนี้สนิ สัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี และดอกเบีย้ จ่ำย
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16.8 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงิ นหรือการดาเนิ นงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต

16.8.1 การเริ่มดาเนิ นการของโครงการก๊าซธรรมชาติ เพื่ออุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีกำหนดกำรเริ่มดำเนินโครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและจะเริ่มรับรู้
รำยได้ในต้นปี 2558 ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดตัง้ โรงงำนอัดก๊ำซธรรมชำติและจัดส่งก๊ำซธรรมชำติอดั ให้แก่ลกู ค้ำโรงงำน
อุตสำหกรรม ทำให้ลูกค้ำสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยทำงเชือ้ เพลิงลง จำกผลประโยชน์ดงั กล่ำว บริษทั ฯ คำดว่ำจะมี
ลูกค้ำรำยอื่นให้ควำมสนใจเพิม่ มำกขึน้ และจะสำมำรถเพิม่ รำยได้ให้แก่บริษทั ฯ ได้ในอนำคต

16.8.2 นโยบาย NGV ของรัฐบาล
รำคำ NGV ถูกกำหนดโดยรัฐบำล ในระยะเวลำหลำยปี ท่ผี ่ำนมำ ครม. มีมติออกมำหลำยครัง้ ต่อรำคำ
NGV เช่น ปี 2554 มติ ครม. ให้มกี ำรปรับขึน้ รำคำ NGV เดือนละ 0.50 บำท จนถึงเดือนธันวำคม 2555 ซึง่ จะ
ทำให้รำคำ NGV ปรับเพิม่ ขึน้ จำก 8.50 บำทต่อกิโลกรัม ไปถึง 14.50 บำทต่อกิโลกรัม ต่อมำในปี 2555 กพช.
มีมติให้ตรึงรำคำ NGV ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม และเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2557 ทีป่ ระชุม กบง. มีมติปรับขึน้
รำคำก๊ำซ NGV 1.00 บำทต่ อกิโลกรัมเป็ น 11.50 บำทต่ อกิโลกรัม และล่ำสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2557 ที่
ประชุม กบง. มีมติปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ขึน้ อีก 1.00 บำทต่อกิโลกรัม จำกเดิมรำคำ 11.50 บำทต่อ
กิโลกรัม เป็ นรำคำ 12.50 บำทต่อกิโลกรัม และปรับขึน้ รำคำก๊ำซ NGV สำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ 1.00 บำท
ต่อกิโลกรัม จำกเดิมรำคำ 8.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็ นรำคำ 9.50 บำทต่อกิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำม รำคำที่ 12.50
บำทต่อกิโลกรัม เป็ นรำคำที่ ปตท. ในฐำนะผูข้ ำยก๊ำซ NGV กล่ำวว่ำยังประสบผลขำดทุนจำกกำรดำเนินธุรกิจ
จำหน่ ำยก๊ำซ NGV เพรำะมีต้นทุนกำรดำเนินกำรประมำณ 16.00 บำทต่อกิโลกรัม ไม่จูงใจในกำรขยำยสถำนี
บริกำรก๊ำซ NGV1 จึงไม่สำมำรถแก้ปญั หำควำมไม่เพียงพอของสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ต่อควำมต้องกำรใช้ของ
ประชำชนหลังจำกประชำชนหันมำใช้ก๊ำซ NGV เพิม่ มำกยิง่ ขึน้ เพื่อแก้ปญั หำน้ำมันรำคำแพง2 ดังนัน้ จะเห็นได้
ว่ำนโยบำยรำคำก๊ำซ NGV มีโอกำสเปลีย่ นแปลงได้และมีควำมไม่แน่นอนเกีย่ วกับรำคำก๊ำซ NGV ในอนำคต

16.8.3 กาไรสุทธิ ต่อหุ้นลดลงเนื่ องจากการเพิ่ มจานวนหุ้นจากการเพิ่ มทุน
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชนในครัง้ นี้ บริษัท ฯ จะมีจำนวนหุน้ ทีช่ ำระแล้วทัง้ หมดเพิม่ ขึน้
จำนวน 300.00 ล้ำนหุน้ จำกจำนวน 900.00 ล้ำนหุน้ เป็ นจำนวน 1,200.00 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.50
บำทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุน้ ทีเ่ รียกชำระแล้วภำยหลังกำรเพิม่ ทุน ซึ่งจะมีผลต่อกำร
คำนวณกำไรสุทธิต่อหุน้ ในอนำคต
1บทควำม NGV Secret, วำรสำร NGV Focus ฉบับที่ 39 ปีท่ี 9 เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2557
2 ผูบ้ ริหำรระดับสูงของ ปตท.ให้สมั ภำษณ์ “ปตท.เผยปมั ๊ NGV ไม่เพียงพอควำมต้องกำร”, www.voicetv.co.th, 28 เมษำยน 2554
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ในงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.24 บำทต่อหุน้ หำก
คำนวณกำไรสุทธิภำยหลังกำรเพิม่ ทุน ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีกำไรต่อหุน้ เท่ำกับ 0.18 บำทต่อหุน้ (ไม่รวมกำไร
จำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์)
ก่อน

ภายหลัง

หน่ วย

การเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชน

การเสนอขายหุ้นให้แก่
ประชาชน

กำไรสุทธิงวด 9 เดือน 2557 (1)

(ล้ำนบำท)

218.97

218.97

จำนวนหุน้ ชำระแล้ว

(ล้ำนหุน้ )

900.00

1,200.00

อัตรำส่วนกำไรต่อหุน้

(บำทต่อหุน้ )

0.24

0.18

อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรำส่วนกำไรต่อหุน้

หมำยเหตุ: (1) ไม่รวมกำไรจำกกำรขำยธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะนำเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นให้ประชำชนในครัง้ นี้ไปลงทุนในโครงกำรใน
อนำคตและชำระหนี้บำงส่วน ซึง่ อำจจะทำให้บริษทั ฯ สำมำรถดำเนินกำรมีกำไรสุทธิทเ่ี พิม่ มำกขึน้ จะส่งผลให้
กำไรต่อหุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ ในอนำคต

16.8.4 การจ่ายเงิ นปันผล
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2558 ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 มีมติกำรจ่ำยเงินปนั ผล
ระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำ 0.70 บำทต่อหุน้ สำหรับหุน้ สำมัญจำนวน 900,000,000 หุ้นคิดเป็ นเงินปนั
ผลรวม 630.00 ล้ำนบำทและให้จดั สรรกำไรสะสมเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 15.00 ล้ำนบำท กำหนด
จ่ำยเงินปนั ผลภำยใน 1 เดือนนับจำกวันประกำศจ่ำยปนั ผล โดยผู้จองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ไม่มสี ทิ ธิ
ได้รบั เงินปนั ผลดังกล่ำว
กำรจ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำไรสะสม ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ ของ
บริษทั ฯ ในงบกำรเงินงวดสำมเดือน สิน้ สุด วันที่ 31 มีนำคม 2558 หำกแสดงผลกระทบดังกล่ำวเสมือนว่ำกำร
จ่ำยเงินปนั ผลเกิดขึน้ ในงบกำรเงินงวดล่ำสุด สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 จะเกิดผลกระทบต่อรำยกำรในงบ
กำรเงิน ดังนี้
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งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
(ก่อนจ่ายเงิ นปันผล)

ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
กำไรสะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำไรสะสม – ยังไม่จดั สรร
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุน้ (บำท)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ (เท่ำ)

งบการเงิ นรวม

ภายหลัง
จ่ายเงิ นปันผล

ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
(ก่อนจ่ายเงิ นปันผล)

ภายหลัง
จ่ายเงิ นปันผล

450.00

450.00

450.00

450.00

45.00
648.44
2,854.56
1,656.20
1,198.36
1.33
1.38

60.00
3.44
2,854.56
1,656.20
568.36
0.63
2.91

45.00
657.21
2,900.28
1,671.44
1,228.84
1.37
1.36

60.00
12.21
2,900.28
1,671.44
598.84
0.67
2.79

ทัง้ นี้ ผลกระทบจำกกำรจ่ำยเงินปนั ผลจะไม่ปรำกฎในงบกำรเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 แต่จะปรำกฏ
ในงบกำรเงินไตรมำสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558

16.8.5 การกู้ยืมเงิ นเพิ่ มเติ ม
บริษทั ฯ ได้รบั เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 630 ล้ำนบำท เพื่อนำไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ
เป็ นเงินสำหรับกำรจ่ำยปนั ผลเป็ นหลัก โดยเงินกู้ยืม ระยะสัน้ ในลักษณะ Bridging Loan โดยมีอำยุ 90 วัน
ดังนัน้ หำกคำนวณรวมเงินกูย้ มื เพิม่ เติมดังกล่ำวข้ำงต้น กับหนี้สนิ รวมตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน
2557 จำนวน 1,671.44 ล้ำนบำท จะทำให้หนี้สนิ รวมตำมงบกำรเงินรวมเพิม่ ขึน้ เป็ น 2,301.44 ล้ำนบำท ขณะที่
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 และปรับปรุงผลกระทบจำกกำร
จ่ำยเงินปนั ผลตำมทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในวันที่ 15 มกรำคม 2558 จำนวน
630 ล้ำนบำท เท่ำกับ 598.84 ล้ำนบำท (กำรคำนวณภำยใต้สมมุตฐิ ำนไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงของรำยกำรหนี้สนิ
และส่วนของผู้ถอื หุน้ อื่นๆ) บริษัทฯ จะมีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิม่ ขึน้ จำก 1.36 เท่ำ เป็ น 3.84
เท่ำ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงสำมำรถดำรงอัตรำส่วนดังกล่ ำวได้ตำมข้อกำหนด (Covenant) ของสัญญำเงินกู้ของ
บริษัทฯ ก่อนเข้ำตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหำกคำนวณตำมสูตรกำรคำนวณในสัญญำเงินกู้ จะเป็ นไปตำมตำรำง
ด้ำนล่ำงนี้
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ธนาคารพาณิ ชย์
แห่งที่ 1

แห่งที่ 2

แห่งที่ 3

ไม่ต่ำกว่ำ 3.0 เท่ำ1

ไม่ม ี 2

ไม่ต่ำกว่ำ 3 .0 เท่ำ 3
(บริษทั ฯ ได้รบั กำรผ่อนปรน
เงือ่ นไขจนกระทังวั
่ นที่
บริษทั ฯ เข้ำซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ฯ)

2.69

-

3.53

ั
ภำยหลังกำรจ่ำยเงินปนผลและกำรกู
ย้ มื เงินเพิม่
ข้อกำหนด

อัตรำหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ (ตำมสูตรในสัญญำ
เงินกู)้

หมำยเหตุ 1 สูตรคำนวณตำมสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ คำนวณจำกหนี้สนิ รวมลบด้วย 690.00 ล้ำนบำท หำรด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้
2. ธนำคำรแห่งที่ 2 มีขอ้ กำหนดอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่ภำยหลังเข้ำตลำดหลักทรัพย์ฯ
3. สูตรคำนวณตำมสัญญำเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ คำนวณจำกหนี้สนิ รวมลบด้วย จำนวนของรำยกำรรำยได้รบั ล่วงหน้ำ หำร
ด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้

ทัง้ นี้ ภำยหลังเข้ำตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จำกเงินเพิม่ ทุนในกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ มำชำระคืนหนี้ ดงั กล่ำว ซึง่ จะทำให้หนี้สนิ รวมลดลง และส่วนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะเพิม่ ขึน้
จำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนและส่วนเกินมูลค่ำหุน้ ส่งผลให้อตั รำส่วนดังกล่ำวลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
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