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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ น
เพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษทั ยื่นต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครังแรก
้
(Initial Public Offering - IPO)
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [•] - [•])
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย
ประเภทธุรกิ จ

: บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
: ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารงานวิศ วกรรมก่ อ สร้า งสถานี ว ัด และระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษาและบริหารจัดการ
สถานีบริการ และธุรกิจออกแบบและจาหน่ ายระบบปั๊ มอุตสาหกรรมและ
ระบบวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
: 75,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้
: เสนอขายต่อ [•]
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
ประมาณ [•] ล้านหุน้
เสนอขายต่อ [•]
ประมาณ [•] ล้านหุน้
:  รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย
 ไม่รบั ประกันการจาหน่าย (Best Effort)
: [•] บาทต่อหุน้
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
มูลค่าการเสนอขาย : [•] บาท
: -ไม่ม-ี
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า
มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 1.00 บาทต่อหุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 2.17 บาทต่อหุน้
ที่ มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่ เสนอขาย:
[•]
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สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period :
จานวน [•] หุน้ คิดเป็ นร้อยละ [•] ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
:  SET
 MAI
ตลาดรอง
: พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
หมวดธุรกิ จ (Sector)
:  Profit Test Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
ใช้เป็ นเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จานวนประมาณ [•] ล้านบาท
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
บริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล และทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลโดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก และการจ่ายปนั ผลนัน้ จะต้องไม่มผี ลกระทบต่ อการดาเนินงาน
ตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ผลการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต
และปจั จัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษทั โดยมติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปนั ผลจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่
กรณีการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุ มตั ใิ ห้ดาเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไร
สมควรพอทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลโดยไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ แล้วรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “SR”) ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT) กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ั ๊ ตสาหกรรม (Engineered Pumps and
สาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles: NGV) และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
Systems: EPC) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสดั ส่ว นการร่ว มทุน ในกิจการร่ว มค้า สยามราชธานีร้อ ยละ 90 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ประมูลงาน และก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และมีสดั ส่วนการร่วม
ทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ร้อยละ 25 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริษัท ฯ ให้บ ริก ารงานวิศ วกรรมวางระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติแ ละก่ อ สร้า งสถานี ว ัด เพื่อ วัด ปริม าณ วัด
ส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นการวัดทีจ่ ุดซือ้ ขายตลอดทัง้ กระบวนการ ตัง้ แต่บริเวณ
แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อน
เข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้
ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังให้บริการ
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ตรวจสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ในสถานี
วัดก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วดั ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์วดั อัตราการ
ไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow
Computer)
2. กลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ดังนี้
 สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ มีสถานีบริการจานวน 4 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ สถานีบริการสาขาวิภาวดี สถานีบริการสาขา
บางนา สถานีบริการสาขากาแพงเพชร และสถานีบริการสาขาพิษณุโลก
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการให้กบั ลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ ปตท. และผูป้ ระกอบการ
เอกชน ทัง้ นี้ การลงทุนในสถานีบริการประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ สถานีบริการที่ ปตท. ลงทุนและ
บริหารเอง สถานีบริการทีผ่ ปู้ ระกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงานภายใต้ช่อื ปตท. และสถานีบริการที่
ผูป้ ระกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงานภายใต้ช่อื ของผูป้ ระกอบการเอกชนเอง
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในสถานี
ตามแนวท่อ (Conventional Station) โดยก๊าซธรรมชาติท่มี าจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะถูกนามา
ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ก๊าซธรรมชาติทม่ี คี ุณภาพเหมาะสมกับยานยนต์ซง่ึ เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 บารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัท ฯ ให้บริก ารบ ารุ ง รัก ษา ซ่อ มแซม ปรับปรุ งระบบและอุป กรณ์ ใ นสถานี บริก าร โดยทีม งานที่มี
ประสบการณ์และช่างเทคนิคเฉพาะทาง การให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาสถานีบริการ ครอบคลุมถึง
การให้บริการบารุงรักษาสถานีตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และการให้บริการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาสถานีในกรณีฉุกเฉิน อีกทัง้ บริษทั ฯ มีสานักงานบริการครอบคลุมพืน้ ทีท่ ุกภาคส่วนในประเทศ
ไทยเพื่อการให้บริการทีร่ วดเร็ว ฉับไว และทันต่อสถานการณ์ และจัดตัง้ ศูนย์บริการข้อมูลและแจ้งปญั หา
(Call center) ทีเ่ บอร์ 02-705-7000 เพื่อให้ผปู้ ระกอบการสถานีสามารถติดต่อแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24
ชัวโมง
่
 บริหารจัดการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานีบริการแก่ผปู้ ระกอบการเอกชน ซึง่ การให้บริการครอบคลุม
ถึงการบริหารจัดการด้านการดาเนินธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจาสถานี และการ
บารุงรักษาสถานีบริการ โดยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการบริหารจัดการสถานี
บริการ
3. กลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
บริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมเกีย่ วกับระบบปั๊ มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า และจาหน่ ายระบบปั๊ มอุตสาหกรรมและ
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ระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ รอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าทีบ่ ริษทั
ฯ ออกแบบและจาหน่าย มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบปั๊ มอุตสาหกรรม ได้แก่ ปั๊ ม Gear ปั๊ ม Sanitary ปั๊ ม Screw ปั๊ มและระบบสุญญากาศ ปั๊ ม Diaphragm
ปั๊ ม Process Metering และปั๊ ม Process Centrifugal
 เครื่องอัดอากาศทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม
 ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า
ตลอดเวลาทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาการดาเนินงานและการให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนามาตรฐาน
ISO 9001:2008 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัวโลกมาใช้
่
ควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ โดย
บริษทั ฯ ได้รบั รองคุณภาพสาหรับการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจาหน่ายอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับสถานีวดั และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างสถานีบริการ การบารุงรักษาสถานีบริการ และการจาหน่ายระบบปมั ๊
อุตสาหกรรม จึงทาให้บริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับและได้รบั ความเชื่อถือจากคู่คา้ ทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
การประกอบธุรกิจกว่า 30 ปี
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่:
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มครอบครัววิ มลเฉลา1)
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา
2. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา2)
3. นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา3)
4. นายกฤติน วิมลเฉลา3)
รวมกลุ่มครอบครัววิ มลเฉลา
5. นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
6. นางสาวนคนันท์ ณีศะนันท์
7. นายอนันต์ ศิรภิ ูรกิ าญจน์
8. นายชาติชาย พุคยาภรณ์
9. นางพูลสุข มกรานนท์
รวม
จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชน
รวมทัง้ หมด

ก่อนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
103,050,000
25,650,000
25,650,000
25,650,000
180,000,000
14,400,000
14,400,000
9,000,000
3,600,000
3,600,000
225,000,000
225,000,000

45.80
11.40
11.40
11.40
80.00
6.40
6.40
4.00
1.60
1.60
100.00
100.00

หลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี
้ ้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
103,050,000
25,650,000
25,650,000
25,650,000
180,000,000
14,400,000
14,400,000
9,000,000
3,600,000
3,600,000
225,000,000
75,000,000
300,000,000

34.35
8.55
8.55
8.55
60.00
4.80
4.80
3.00
1.20
1.20
75.00
25.00
100.0

หมายเหตุ: 1) การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปตามนิยามผูท้ เ่ี กี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.17/2551
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านัน้ มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึง
ทีม่ กี ารแก้ไข) แต่อย่างใด
2) นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลาเป็ นภรรยาของนายเกียรติ วิมลเฉลา
3) นางสาวกฤตินา วิมลเฉลา และนายกฤติน วิมลเฉลา เป็ นบุตรทีบ่ รรลุนิตภาวะแล้วของนายเกียรติ วิมลเฉลาและ นางวัชราภรณ์
วิมลเฉลา

ส่วนที่ 1 หน้า 5
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คณะกรรมการบริษทั ฯ:
ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายกนกศักดิ ์ ปิ่ นแสง
นายเกียรติ วิมลเฉลา
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
นางวัชรี อัตถากร
นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
กลุม่ ธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านพลังงาน
 ความเสีย่ งจากการไม่สม่าเสมอของรายได้จากงานลักษณะโครงการ
 ความเสีย่ งจากการดาเนินโครงการล่าช้ากว่าทีก่ าหนดตามสัญญา
 ความเสีย่ งจากการถูกฟ้องร้อง
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้าน
กลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (NGV)
 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายราคาก๊าซ NGV
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูจ้ ดั จาหน่ายรายเดียว
 ความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้าน
กลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
 ความเสีย่ งจากการเข้ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่
 ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั เจ้าของตราสินค้าจะเข้ามาทาตลาดเอง
2. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
 ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
3. ความเสี่ยงอื่นๆ





ความเสีย่ งจากการบริหารงานทีพ่ ง่ึ พิงผูบ้ ริหารหลัก
ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเสีย่ งจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่ างมีนัยสาคัญต่อผู้
ลงทุนทีซ่ อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สรุปฐานะทางการเงิ นที่สาคัญ:
ปี 25551

รายการ

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
1,243.60
889.34
354.26
1,373.57
1,102.01
271.56
16.61
0.35
19.77
1.19
2.51
1.56
4.80

ปี 2557

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
889.35
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
551.70
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท)
337.65
รายได้รวม (ล้านบาท)
1.033.13
ต้นทุนรวม (ล้านบาท)
789.17
กาไรขันต้
้ นรวม (ล้านบาท)
243.96
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
30.84
2
กาไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
0.61
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้อยละ)
23.61
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
2.90
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
1.63
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)
3.47
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
9.13
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

1,245.06
756.63
488.43
2,297.35
1,958.64
338.71
62.79
1.11
14.74
2.70
1.55
5.05
14.90

2. จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกับ มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั

ผลการดาเนิ นงาน:
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ
ั ๊ ตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษทั สยาม
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ราชธานี จากัด ในรูปแบบกิจการร่วมค้าจานวน 2 แห่งได้แก่ กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ และ
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประมูลงานโครงการในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามลาดับ
โครงสร้างรายได้หลักของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555-2557 แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
รายได้หลัก

ปี 25551
ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
174.13
16.85
468.91
34.14
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
628.56
60.84
713.40
51.94
230.45
22.31
191.26
13.92
3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
รายได้หลักรวม
1,033.13
100.00
1,373.57
100.00
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ปี 2557
ล้านบาท

ร้อยละ

1,325.12
750.76
221.48
2,297.35

57.68
32.68
9.64
100.00

การวิเคราะห์รายได้หลักตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
1. รายได้จากกลุ่มธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในปี 2555-2557 จานวน 174.13
ล้านบาท 468.91 ล้านบาท และ 1,325.12 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.85 ร้อยละ 34.14 และร้อยละ 57.68 ของ
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รายได้หลักรวม ตามลาดับ
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจานวน 174.13 ล้าน
บาท โดยรายได้ม าจากโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จานวน 1 โครงการได้แก่
โครงการก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ โดยมีบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั เหมา
หลัก มีมลู ค่าโครงการรวม 29.50 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2555 จานวน 15.43 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการบารุงรักษาสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจานวน 56.53 ล้านบาท
และรายได้จากการออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติอกี จานวน 102.17 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจานวน 468.91 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 294.78 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 169.29 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าคัญ
มาจากงานโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีบริษทั ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน่
จากัด เป็ นเจ้าของโครงการ มีมลู ค่าโครงการรวม 270.00 ล้านบาท ซึง่ ดาเนินการภายใต้กจิ การร่วมค้าสยามราช
ธานี และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการนี้จานวน 205.82 ล้านบาท อีกทัง้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ยงั มาจากงาน
โครงการ Zawtika ซึง่ เป็ นโครงการก่อสร้างสถานีวดั และวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่าต่อเข้ามายัง
จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทฯ ได้รบั การว่าจ้างงานในส่วนการเชื่อมอุปกรณ์ในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งาน
เดินระบบไฟฟ้า งานระบบดับเพลิง รวมถึงงานก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติทงั ้ หมดจานวน 4 สัญญา รวม
มูลค่า 567.69 ล้านบาท โดยมีบริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตเลียม จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของโครงการ
บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมาช่วงโดยรับงานโครงการนี้ต่อจาก China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) ซึง่ เป็ น
ผูร้ บั เหมาหลัก บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการนี้ในปี 2556 จานวน 99.10 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจานวน 1,325.12 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 856.20 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 182.59 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าคัญ
มาจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการ Zawtika จานวน 4 สัญญาจากปี 2556 จานวน 465.98 ล้านบาท อีกทัง้
บริษทั ฯ ยังได้รบั ว่าจ้างงานเพิม่ เติมของโครงการ Zawtika อีกจานวน 14 สัญญา รวมมูลค่าทัง้ หมด 505.33 ล้าน
บาท บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการส่วนเพิม่ อีก 14 สัญญาในปี 2557 จานวน 497.31 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้รบั งานโครงการอีก 3 งานซึ่งเป็ นโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติซ่งึ
ดาเนินงานภายใต้กจิ การร่วมค้าสยามราชธานี ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าทีล่ าดกระบัง โดยบริษทั พีพที ซี ี จากัด
เป็ นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 215.00 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน 93.12
ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าขนอม โดยมีบริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัดเป็ นเจ้าของ มูลค่าโครงการรวม 312.54
ล้านบาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน 49.79 ล้านบาท และโครงการโรงไฟฟ้าท๊อป โดยมีบริษทั ท๊
อป เอสพีพี จากัด เป็ นเจ้าของ มูลค่าโครงการรวม 264.95 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี น้จี านวน 52.78
ล้านบาท
2. รายได้จากกลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
รายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วย รายได้จากสถานีบริการก๊าซ ธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ รายได้จากบริการ
บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และรายได้จากบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับ
รถยนต์ (Conversion kits) ในปี 2555-2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่ม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
จานวน 628.56 ล้านบาท 713.40 ล้านบาท และ 750.76 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 60.84 ร้อยละ 51.94 และร้อย
ละ 32.68 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
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รายได้ตามส่วนงาน

ปี 25551
ล้านบาท
175.16
83.40

ร้อยละ
27.87
13.27

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
ร้อยละ
226.94
31.81
90.54
12.69

1. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์
3. บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
196.49
31.26
279.24
39.14
สาหรับยานยนต์
4. บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับ
รถยนต์ (Conversion Kits)
173.51
27.60
116.67
16.35
รวม
628.56
100.00
713.40
100.00
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ปี 2557
ล้านบาท
198.33
57.07

ร้อยละ
26.42
7.60

339.26

45.19

156.10
750.76

20.79
100.00

การวิเคราะห์รายได้แยกตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
 สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ของบริษทั ฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายก๊าซ
NGV ในสถานีบริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามราช” จานวน 2 แห่งได้แก่ สถานีบริการ สาขาวิภาวดี
และสาขาบางนา รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการสถานีบริการของบริษทั ฯ ให้กบั บขส. ได้แก่ สถานี
บริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุ โลก และรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการสถานีบริการให้แก่
ผู้ประกอบการเอกชน บริษัทฯ มีรายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2555-2557
จานวน 175.16 ล้านบาท 226.94 ล้านบาท และ 198.33 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 27.87 ร้อยละ
31.81 และร้อยละ 26.42 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ตามลาดับ
รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 51.78 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.56 มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายก๊าซ NGV ในสถานีบริการ สาขา
วิภาวดีและสาขาบางนา อีกทัง้ สถานีบริการ สาขากาแพงเพชร และสาขาพิษณุ โลก เริม่ เปิ ดดาเนินการและ
รับรูร้ ายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จึงทาให้มรี ายได้ในส่วนนี้เพิม่ ขึน้
รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 28.61 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 12.61 การลดลงของรายได้ทส่ี าคัญเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบการทางเมือง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กาหนดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) ทาให้ปริมาณ
รถยนต์ทเ่ี ข้ามาใช้บริการในสถานีบริการลดลง และสถานีบริการได้ปิดบริการในช่ว งเวลาดังกล่าว รวมถึงการ
ปรับตัวลดลงของน้ามันเชือ้ เพลิงทาให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงลดน้อยลง จึงส่งผลต่อการ
ลดลงของรายได้ในส่วนนี้อย่างมีนยั สาคัญ
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วยรายได้จากการ
ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการให้กบั ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน และรายได้จากการออกแบบและ
ก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ บริษทั ฯ มีรายได้จากการออกแบบและก่อสร้าง
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2555-2557 จานวน 83.40 ล้านบาท 90.54 ล้านบาท และ
57.07 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 13.27 ร้อยละ 12.69 และร้อยละ 7.60 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ตามลาดับ
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รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้าจานวน 7.14 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.56 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ท่สี าคัญมาจากงานโครงการ
ก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์จานวน 10 สถานีให้กบั ปตท. มูลค่างานรวม
95.06 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2556 จานวน 64.86 ล้านบาท
รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อน
หน้าจานวน 33.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.97 การลดลงของรายได้ทส่ี าคัญ เนื่องจากรัฐบาลยังคงมี
นโยบายการตรึงราคาก๊าซ NGV ซึง่ ส่งผลให้ ปตท. แบกรับภาระต้นทุนทีส่ งู กว่าราคาขายก๊าซ NGV ทาให้
ปตท. มีผลการดาเนินงานขาดทุนจากธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ี ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน
หลายรายจึงชะลอการลงทุนสาหรับการก่อสร้างสถานีบริการแห่งใหม่ ซึง่ ทาให้รายได้จากส่วนงานนี้ลดลงในปี
2557
 บริการบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
รายได้จากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ
บารุงรักษาสถานีบริการให้กบั ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน การให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการจะเป็ น
ลักษณะการทาสัญญาให้บริการระยะยาวประมาณ 1-3 ปี ทาให้รายได้ในส่วนงานนี้จะเป็ นรายได้ทต่ี ่อเนื่อง
บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2555-2557
จานวน 196.49 ล้านบาท 279.24 ล้านบาท และ 339.26 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 31.26 ร้อยละ
39.14 และร้อยละ 45.19 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ตามลาดับ
รายได้จากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2556 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ า
จานวน 82.76 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.12 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าคัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั งาน
บารุงรักษาเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติในสถานีบริการ ของ ปตท. ทัวประเทศมี
่
มูลค่างานจานวน 88.27 ล้าน
บาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2556 จานวน 78.23 ล้านบาท อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การว่าจ้างในงาน
บารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชนอีกหลายแห่งซึง่ รับรูร้ ายได้ในปี 2556
รายได้จากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2557 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ า
จานวน 60.01 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.49 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าคัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั งาน
บารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ ค่าบริการบารุงรักษาสถานีบริการ
คิดตามยอดขายก๊าซ NGV ของสถานีบริการ นัน้ ๆ และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี น้จี านวน 170.29 ล้านบาท
 บริการติ ดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion kits)
รายได้จากการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ประกอบด้วยรายได้จากการจาหน่ ายและ
ให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ บริษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซ
ส าหรับ รถยนต์ ใ นปี 2555-2557 จ านวน 173.51 ล้ า นบาท 116.67 ล้ า นบาท และ 156.10 ล้ า นบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 27.60 ร้อยละ 16.35 และร้อยละ 20.79 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ ตามลาดับ
รายได้จากบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 56.84 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 32.76 การลดลงของรายได้ท่ีสาคัญ เนื่ อ งจากสภาพแวดล้อ มทางการแข่ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมที่เพิม่ ขึน้ จากจานวนผู้ให้บริการที่เพิม่ ขึน้ ทาให้บริษัทฯ ต้องลดราคาสินค้าลงเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับผูใ้ ห้บริการรายอื่นในอุตสาหกรรมได้ ส่งผลให้รายได้ จากบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับ
ส่วนที่ 1 หน้า 10

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

รถยนต์ลดลงตาม
รายได้จากบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 39.43
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 33.80 การเพิ่มขึน้ ของรายได้มสี าเหตุ หลักมาจาก ในเดือนธันวาคม 2557
บริษัทฯ ได้หยุดการดาเนินงานในส่วนงานนี้และจาหน่ ายสินค้าและอุปกรณ์ตดิ ตั ง้ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์
(Conversion Kits) ทัง้ หมดและอุปกรณ์สานักงานให้แก่บุคคลภายนอกจานวน 84.04 ล้านบาท เนื่องจากส่วน
งานการให้บริก ารติดตัง้ ระบบก๊าซสาหรับ รถยนต์เป็ น ส่ว นงานที่มีต้น ทุนการบริห ารงานสูงและมีผลการ
ดาเนินงานที่ต่ ากว่าที่บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ จะไม่มรี ายได้จากส่วนงาน
การให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) นี้อกี ต่อไป
3. รายได้จากกลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมมาจากการออกแบบและจาหน่ ายระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2555-2557 จานวน
อุปกรณ์วศิ วกรรมที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
230.45 ล้านบาท 191.26 ล้านบาท และ 221.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.31 ร้อยละ 13.92 และร้อยละ 9.64
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2556 ลงลดจากปี ก่อนหน้า
ของรายได้หลักรวมตามลาดับ ทัง้ นี้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
จานวน 39.18 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 17.00 และในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 30.21 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.80
ั ๊ ตสาหกรรมนี้เป็ นสินค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะ และมีระยะเวลาการใช้งาน
เนื่องด้วยสินค้าในกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ค่อนข้างนาน ดังนัน้ สินค้าในกลุ่มธุรกิจนี้จะเป็ นการสังซื
่ อ้ เมื่อเกิดการลงทุนใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเพื่อ
เปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนสินค้าเดิมที่ชารุด ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ ได้นโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเจาะ
ตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่เพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี ถึงแม้ว่าการเติบโตของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็ นฐานลูกค้าของ
บริษทั ฯ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละปี ขน้ึ อยู่กบั เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมด้านการลงทุน และนโยบายส่งเสริม
ธุรกิจและการลงทุนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ยังคงรักษาระดับรายได้จากกลุ่มธุรกิจ
นี้ได้อย่างต่อเนื่องทีร่ ะดับรายได้เฉลี่ยประมาณ 200.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ มีสนิ ค้าที่หลากหลายและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ ประโยชน์จากระบบปมั ๊
อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง จึงทาให้รายได้จากกลุ่มธุรกิจมีความผันแปรค่อนข้างน้อย
ต้นทุนของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555-2557 แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
รายการ

ปี 25551
ล้านบาท

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท

ต้นทุน
1. ต้น ทุน จากกลุ่มธุร กิจก่อสร้างสถานีว ดั และระบบท่อส่ งก๊าซ
ธรรมชาติ
132.45
421.00
2. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
502.31
561.51
3. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
154.41
119.50
ต้นทุนรวม
789.17
1,102.01
รายได้รวม
1.033.13
1,373.57
กาไรขันต้
้ นรวม
243.96
271.56
อัตรากาไรขันต้
้ นรวม (ร้อยละ)
23.61
19.77
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
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ปี 2557
ล้านบาท

1,121.70
691.65
145.29
1,958.64
2,297.35
338.71
14.74

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ตน้ ทุนและกาไรขัน้ ต้นตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
1. ต้นทุนและกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนวัตถุดบิ
ต้นทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน เป็ นต้น บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานี
วัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2555-2557 จานวน 132.45 ล้านบาท 421.00 ล้านบาท และ 1,121.70
ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2555 ทีส่ าคัญได้แก่ ต้นทุนวัตถุดบิ และ
สินค้าจานวน 114.54 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติในปี 2555 จานวน 41.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 23.94
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
288.55 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 217.86 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนเป็ นไปตามรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2556 จานวน 47.92 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.22 อัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2556 ต่ากว่าอัตรากาไรขัน้ ของปี ก่อนหน้า เนื่องจาก
บริษทั ฯ ได้รบั งานโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่หลายโครงการ ในส่วนงานย่อยบางงานบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วง
มาดาเนินการ ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงซึง่ สูงถึง 200.00 ล้านบาท
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน
700.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 166.44 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเป็ นไปตามรายได้ท่เี พิม่ ขึ้นจากการรับรู้
รายได้ของโครงการ Zawtika จานวน 18 สัญญาเป็ นสาคัญ ต้นทุนทีส่ าคัญเป็ นต้นทุนจากการว่าจ้างผูร้ บั เหมา
ช่วงจานวนทัง้ สิน้ 970.40 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 จานวน 203.42 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 15.35 อัตรากาไรขัน้ ต้นใน
ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
2. ต้นทุนและกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วย ต้นทุนจากสถานีบริการก๊าซ ธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ต้นทุนจากบริการ
บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และต้นทุนจากบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับ
รถยนต์ (Conversion kits) ในปี 2555-2557 บริษัทฯ มีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
จานวน 502.31 ล้านบาท 561.51 ล้านบาท และ 691.65 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนแยกตามส่วนงานมี
รายละเอียดดังนี้
ปี 25551

ต้นทุนตามส่วนงาน

ล้านบาท
144.96
80.71
140.79
135.85
502.31

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
183.47
85.26
192.60
100.18
561.51

1. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
3. บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
4. บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits)
รวม
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
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ปี 2557
ล้านบาท
170.21
50.50
308.06
162.88
691.65

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ตน้ ทุนของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์แยกตามส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้
 สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ต้นทุน ของสถานีบริก ารก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วยต้นทุน สินค้าและค่าใช้จ่า ยเกี่ยวกับ
พนักงานเป็ นหลัก บริษทั ฯ มีตน้ ทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2555-2557 จานวน
144.96 ล้านบาท 183.47 ล้านบาท และ 170.21 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนการซือ้
ก๊าซ NGV มาเพื่อขายในสถานีบริการ
ต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 38.52 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.57 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนเป็ นผลมาจากรายได้ในส่วนงานทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ สถานี
บริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกเริม่ เปิ ดดาเนินการและรับรูร้ ายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จึง
ทาให้มตี น้ ทุนในส่วนค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นในปี 2555 และ 2556 จานวน
30.20 ล้านบาทและ 43.47 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 17.24 และร้อยละ 19.15
ตามลาดับ ซึ่งโดยปกติอ ัตรากาไรขัน้ ต้น ของส่วนงานสถานี บริการก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์จ ะไม่
แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากต้นทุนการซือ้ ก๊าซ NGV และราคาขายก๊าซ NGV หน้าสถานีบริการมีส่วนต่างที่
กาหนดแน่นอนตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. และรายได้จากการให้บริการบริหารสถานีบริการ
ก๊าซ NGV มีการกาหนดผลตอบแทนในอัตราทีแ่ น่นอนกับคู่สญ
ั ญา ซึง่ กาไรขัน้ ต้นในแต่ละปี จะแตกต่างกันไป
ตามความสามารถของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการต้นทุนในปี นนั ้ ๆ
ต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 13.26 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 7.23 โดยส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนการซื้อก๊าซ NGV จาก ปตท. ทีล่ ดลง เนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบการทางเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กาหนดระยะเวลาการห้ามออกนอก
เคหสถาน (Curfew) และสถานีบริการได้ปิดบริการในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน
28.12 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 14.18 ซึง่ อัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2557 ลงลดจากปี ก่อนหน้า
เนื่องจากบริษทั ฯ ปิ ดสถานีบริการในช่วงเวลาทีเ่ กิดความไม่สงบทางการเมือง แต่ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ต้องแบก
รับต้นทุนค่าเสือ่ มราคาอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นในปี 2557 อยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าปกติ
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ต้นทุนของการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วยต้นทุนสินค้า
ต้นทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน เป็ นต้น บริษทั ฯ มีตน้ ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
สถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2555-2557 จานวน 80.71 ล้านบาท 85.26 ล้านบาท และ 50.50 ล้านบาท
ตามลาดับ
ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2555 ทีส่ าคัญมาจาก
ต้นทุนสินค้าจานวน 38.81 ล้านบาท และต้นทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงจานวน 28.08 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 2.69 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 3.22
ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี
2555 จานวน 4.55 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.63 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนในปี 2556 โดยมาจากต้นทุน
การว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงเป็ นสาคัญ เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั งานก่อสร้างทีเ่ กีย่ วกับสถานีบริการหลายโครงการ
ในส่วนงานย่อยบางงานบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงมาดาเนินการ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน

ส่วนที่ 1 หน้า 13

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

5.28 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ร้อยละ 5.83 อัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
เนื่องจากบริษทั ฯ มีการจัดการต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2557 ลดลงจากปี
2556 จานวน 34.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.78 การลดลงของต้นทุนในปี 2557 เป็ นผลมาจากรายได้
จากการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการทีล่ ดลง ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 6.57 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 11.52 อัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ มีการ
จัดการต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
 บริการบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ต้นทุนของการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วยต้นทุนสินค้าและ
วัตถุดบิ ต้นทุนการว่าจ้างผู้รบั เหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็ นต้น บริษัทฯ มีต้นทุนการบริการ
บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2555-2557 จานวน 140.79 ล้านบาท 192.60 ล้านบาท และ 308.06
ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนของการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2555 ทีส่ าคัญมาจาก
ต้นทุนสินค้าและวัตถุดบิ จานวน 76.67 ล้านบาท ต้นทุนว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงจานวน 36.65 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจานวน 15.95 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 55.70 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 28.35
ต้นทุนจากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 51.81 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.80 เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั งานบารุงรักษาสถานีบริการ เพิม่ ขึน้ หลายโครงการจากทัง้
ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน ทาให้ต้นทุนเพิม่ ขึน้ ตามรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น
จานวน 86.64 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 31.03
ต้นทุนจากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้ า
จานวน 115.45 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.95 เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั งานบารุงรักษาสถานีบริการของ
ปตท. ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล จึงทาให้มตี ้นทุนเกีย่ วกับสินค้าและวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการ
เพิม่ จานวนเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิการซ่อมบารุง จึงทาให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนั กงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มี
กาไรขัน้ ต้นจานวน 31.20 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 9.20 อัตรากาไรขัน้ ต้นลดลงอย่างมี
นัยสาคัญเนื่องจากการปรับเปลีย่ นรูปแบบค่าบริการบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
และปริมณฑล ซึง่ แต่เดิมบริษทั ฯ เรียกเก็บค่าบริการบารุงรักษาสถานีบริการในอัตราเหมาจ่าย อย่างไรก็ตาม
ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ทาสัญญาให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคิดค่าบริการตามปริมาณก๊าซ NGV ทีจ่ าหน่ ายได้ของสถานีบริการนัน้ ๆ คูณ
ด้วยอัตราค่าบริการซ่อมบารุงต่อ 1 กิโลกรัมของก๊าซ NGV ทาให้รายได้จากการให้บริการบารุงรักษาสถานี
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในส่วนนี้ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถในการสร้างรายได้ของสถานีบริการของ ปตท.
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ และในปี 2557 ยอดขายของสถานี
บริการของ ปตท. ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จึงส่งผลต่อกาไรขัน้ ต้นและ
อัตรากาไรขัน้ ต้นของส่วนงานให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ของบริษทั ฯ
 บริการติ ดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion kits)
ต้นทุนการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ประกอบด้วยต้นทุนสินค้าเป็ นส่วนใหญ่ บริษทั ฯ มี
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ต้นทุนการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ ในปี 2555-2557 จานวน 135.85 ล้านบาท
100.18 ล้านบาท และ 162.88 ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 35.68
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.26 เนื่องจากรายได้ท่ลี ดลง บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นในปี 2555-2556 จานวน
37.66 ล้านบาท และ 16.49 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 21.70 ร้อยละ 14.13
ตามลาดับ อัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2556 ทีล่ ดลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่
เพิม่ ขึน้ จากจานวนผู้ให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้บริษัทฯ ต้องลดราคาสินค้าลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้
บริการรายอื่นในอุตสาหกรรมได้
ต้นทุนการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊า ซสาหรับรถยนต์ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 62.71
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 62.60 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนขายทีส่ าคัญเนื่องจากบริษทั ฯ ได้จาหน่ ายสินค้า
และอุปกรณ์ ติดตัง้ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) ทัง้ หมดและอุปกรณ์ สานักงานให้แก่
บุคคลภายนอก ต้นทุนสินค้าในส่วนนี้มจี านวน 113.66 ล้านบาท ทาให้บริษทั ฯ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
ในครัง้ นี้จานวน 29.62 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีขาดทุนขัน้ ต้นในปี 2557 จานวน 42.23 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นติดลบร้อยละ 27.05 อย่างไรก็ตาม การจาหน่ ายสินทรัพย์ในครัง้ นี้ทาให้บริษทั ฯ ไม่ต้อง
แบกรับภาระต้นทุนของส่วนงานให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์อีกต่ อไป และยังได้รบั
กระแสเงินสดมาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
3. ต้นทุนและกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมมาจากต้นทุนการซือ้ สินค้ามาเพื่อจาหน่ ายเป็ นหลัก บริษทั ฯ มีต้นทุน
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2555-2557 จานวน 154.41 ล้านบาท 119.51 ล้านบาท และ 145.29
จากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2556 ลงลดจากปี 2555 จานวน
ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้ ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจ ระบบปมอุ
34.90 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22.60 ซึง่ การลดลงของต้นทุนนี้เป็ นไปตามรายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้ทล่ี ดลงในปี
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จานวน 25.79 ล้านบาทหรือ
2556 และต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.58 ซึง่ ต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากกลุ่มธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2555-2557 จานวน 76.04 ล้านบาท 71.76 ล้าน
บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
บาท และ 76.18 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 33.00 ร้อยละ 37.52 และร้อยละ 34.40
ตามลาดับ อัตรากาไรขัน้ ต้นของรายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ใช้นโยบาย
ต้นทุนของสินค้าและงานวิศวกรรมบวกอัตรากาไร (Cost plus pricing) สาหรับการตัง้ ราคาขายสินค้า จึงทาให้
บริษทั ฯ สามารถรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นนี้ได้ในระดับเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 35.00
จากผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาข้างต้น บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี 2555-2557 จานวน 30.84 ล้านบาท 16.61 ล้าน
บาท และ 62.79 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 2.90 ร้อยละ 1.19 และร้อยละ 2.70 ตามลาดับ
กาไรสุทธิในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 14.23 ล้านบาท การลดลงของกาไรสุทธิมสี าเหตุหลักมาจาก
บริษทั ฯ ได้รบั แบบแจ้งการประเมินอากร เรียกเก็บเงินอากรขาเข้า จานวน 42 แบบจากกรมศุลกากร โดยบริษทั ฯ
ได้ร ับ แจ้ง ให้ช าระค่ า อากรที่ข าด ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ที่ช าด ปรับ หนึ่ ง เท่ า ของภาษีมูลค่ า เพิ่มที่ข าด อากรเพิ่ม ตาม
ระยะเวลา ภาษีมูลค่าเพิม่ ตามระยะเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็ นค่าใช้จ่ายโดยประมาณจานวน 70.41 ล้านบาท
ทัง้ นี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว บริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิจานวน 87.02 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ย
ละ 6.25
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กาไรสุทธิในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 46.18 ล้านบาท การเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิเนื่องจากบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้รบั งานโครงการ Zawtika จานวน 18 สัญญาซึง่ มีมูลค่าโครงการรวม 1,073.02 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลภายนอกในราคาเทียบเท่าราคาหุน้ ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ (Par
value) บริษทั ฯ จึงมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ซง่ึ เป็ นค่าใช้จ่ายทางบัญชีจานวน 78.56 ล้าน
บาท ทัง้ นี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิจานวน 141.35 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิรอ้ ยละ 6.08
ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 889.35 ล้านบาท 1,243.60 ล้านบาท และ
1,245.06 ล้านบาท สินทรัพย์ทส่ี าคัญประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยงั
ไม่ได้เรียกเก็บ สินค้าคงเหลือ และทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 551.70 ล้านบาท 889.34 ล้านบาท และ 756.63
ล้านบาท หนี้สนิ ทีส่ าคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 337.65 ล้านบาท 354.26 ล้าน
บาท และ 488.43 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 เป็ นผลมาจากบริษทั
ฯ มีกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการดาเนินงาน ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี มีสาเหตุทส่ี าคัญมาจาก
การเพิม่ ทุนจานวน 175.00 ล้านบาทและกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากผลการดาเนินงานในปี 2557 ซึง่ มีกาไรสุทธิจานวน
62.79 ล้านบาท
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