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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี้ ผูล้ งทุนควรพิจารณาปจั จัยความเสีย่ ง รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่
ปรากฎในเอกสารนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อา้ งอิงจากข้อมูล
ปจั จุบนั และคาดการณ์อนาคตที่สามารถระบุได้ โดยปจั จัยเสีย่ งเหล่านี้มนี ัยสาคัญบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็ นปจั จัยความเสีย่ ง
ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ อาจมีความเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรืออาจมีบางปจั จัยความเสีย่ งที่บริษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษทั ฯ ในขณะนี้ แต่อาจกลายเป็ นปจั จัยความเสีย่ งที่ส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคตได้ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้วจิ ารณญานในการ
พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบริษั ทฯ
ทีป่ รากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้เช่น การใช้ถ้อยคาว่า “คาดการณ์ว่า” “เชื่อว่า” “อาจจะ” “ประมาณ” “แผนการ” “เห็นว่า”
หรือคา หรือข้อความอื่นใดในทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นการคาดการณ์ถงึ สิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ดังนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้
จริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากสิง่ ทีค่ าดคะเนไว้กไ็ ด้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
กลุ่มธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน
นโยบายด้านพลังงานของประเทศถูกกาหนดโดยรัฐบาลซึง่ มีการปรับเปลีย่ นไปตามคณะรัฐมนตรีแต่ละชุด
จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครัง้ ที่ 4/2555 (ครัง้ ที่ 143) ได้ประเมินความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติเพิม่ ขึน้ จากปริมาณ 4,167 ล้านลบ.ฟุตต่อวันในปี 2554 เป็ น 5,331 ล้านลบ.ฟุตต่อวันในปี 2559
เป็ นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทงั ้ ภาคการผลิตไฟฟ้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้
และตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 รัฐบาล
ต้องการเพิม่ กาลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงเข้า
มาทดแทนก าลัง การผลิต ไฟฟ้ าในส่ว นที่ล ดลง เนื่ อ งจากมีก ารปรับ เลื่อ นแผนการก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ า
นิว เคลีย ร์ต ามแผนออกไปอีก 3 ปี จากปี 2566 เป็ น ปี 2569 จะเห็นได้ว่ า โยบายพลัง งานมีโ อกาส
เปลีย่ นแปลงได้และไม่มคี วามแน่นอนในอนาคต ซึง่ อาจส่งผลต่อแนวทางการดาเนินงานในกลุ่มธุรกิจนี้ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามข่าวสาร การเปลีย่ นแปลงนโยบายพลังงาน หรือเหตุการณ์อ่นื ๆ ทีส่ ่งผล
ต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ อย่างใกล้ชดิ เพื่อบริษัทฯ สามารถวางแผนการดาเนินธุรกิจและ
แผนการรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทัง้ นี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคขนส่งแทนน้ ามันเชือ้ เพลิง เนื่องจากมีราคาถูกและเป็ นพลังงาน
สะอาดที่สามารถจัด หาได้ท งั ้ จากแหล่ ง ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้า น เมื่อ ความต้อ งการใช้ก๊ า ซ
ธรรมชาติมปี ริมาณทีส่ งู ขึน้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้เกิดการลงทุนเพื่อขยายโครงข่าย
ระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพระบบการจ่ า ยก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการจัดสรรปริมาณก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการขยายโครงข่าย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็ นปจั จัยทีส่ ร้างโอกาสในการรับงานโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้จากลุ่มธุรกิจนี้ให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้
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3.1.2 ความเสี่ยงจากความไม่สมา่ เสมอของรายได้จากงานลักษณะโครงการ
การก่อสร้างสถานีว ัดและระบบท่ อส่งก๊า ซธรรมชาติ เป็ น การให้บ ริก ารที่มีการว่า จ้า งเป็ น ลัก ษณะงาน
โครงการ ไม่มกี ารทาสัญญาว่าจ้างเป็ นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้ทไ่ี ม่ความ
สม่าเสมอและไม่มคี วามต่อเนื่องจากการให้บริการในกลุ่มธุรกิจนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้ นและให้ความสาคัญกับคุณภาพของการให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
สถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายใต้มาตรฐานของ ปตท. รวมถึงการส่งมอบงานตามเวลาที่
กาหนด บริษัทฯ ได้สร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั กลุ่ม ลูกค้าเป็ นอย่างดี จึงทาให้ได้รบั ความไว้วางใจจาก
เจ้าของโครงการและผู้รบั เหมาหลัก ในการว่าจ้างสาหรับงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลได้สง่ เสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ส่งผลต่อการลงทุนก่อสร้างสถานีวดั และระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติทม่ี ากขึน้ ตาม อีกทัง้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีงานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
จานวน 4 โครงการ รวมมูลค่าทังสิน้ 653.50 ล้านบาท
3.1.3 ความเสี่ยงจากการดาเนิ นโครงการล่าช้ากว่าที่กาหนดตามสัญญา
การก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะมีระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1-3 ปี โดยปกติจะ
กาหนดกรอบเวลาการทางานให้ชดั เจนตัง้ แต่กระบวนการเจรจาว่าจ้างงาน ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีการกาหนด
ค่าเสียหายจากความล่าช้าของการส่งมอบงานในสัญญาว่าจ้างหากการดาเนินโครงการมีความล่าช้าจากที่
กาหนด ความล่าช้าดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ภัยธรรมชาติ สภาวะแวดล้อมทีส่ ่งผล
ต่อระยะเวลาการทางาน ทาให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนในการดาเนินโครงการทีส่ งู ขึน้ และอาจมีความเสีย่ งในการ
ถูกปรับเงินค่าเสียหายจากความล่าช้าของการส่งมอบงาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ วางแผนการดาเนินงานล่วงหน้าด้านวิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้าง และ
กระบวนการติดตัง้ อุปกรณ์ ตลอดจนการทดสอบระบบกับผู้ทเ่ี กี่ยวข้องเช่น วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้จดั หา
อุปกรณ์ (Supplier) และผู้ทดสอบระบบ เป็ นต้น เพื่อให้แต่ ละฝ่ายทราบถึงกระบวนการทางานและ
ระยะเวลาสิ้น สุดของกระบวนการทางานในขัน้ ตอนต่ า งๆ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดการติด ตามความ
คืบหน้าของกระบวนการทางานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทราบถึงปญั หาและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
รวมถึงการส่งมอบงานโครงการทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3.1.4 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้อง
กระบวนการขุดเจาะแบบเปิ ดหน้าดิน (Open cut) และแบบไม่เปิ ดหน้าดิน (Horizontal Directional
Drilling) เพื่อวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินนั ้ บางเส้นทางของกระบวนการขุดเจาะเป็ นเส้นทางที่ผ่าน
บริเวณแหล่งชุมชน ที่อยู่อาศัย เส้นทางการจราจร และพื้นทีเ่ กษตรกรรม ซึ่ง ในระหว่างการขุดเจาะดิน
บริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าวอาจได้รบั ผลกระทบและความเสียหาย หรือในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ละเลยกฎ ระเบียบ และ
ข้อปฏิบตั ติ ่างๆ ทางกฏหมายระหว่างการปฏิบตั งิ าน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องและต้องชดเชย
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีมาตราการเชิงป้องกันสาหรับการขุดเจาะดินเพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยมี
การเฝ้าระวังผลกระทบทีเ่ กิดจากโครงการต่อพืน้ ทีใ่ กล้เคียงตลอดเส้นทางการขุดเจาะ ในกรณีทเ่ี กิดความ
เสียหายจากการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ มีมาตราการในการเข้าดูแลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและจัดให้เจ้ าหน้าทีเ่ ข้า
เยียวยาผูเ้ สียหายโดยทันที รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน บันทึกความเสียหาย และเจรจาชดเชยค่าเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็ นธรรม ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ไม่เคยถูกฟ้องร้องจากกรณีการเกิดความเสียหายแต่อย่างใด
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3.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
การก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาเป็ นต้องพึ่งพาบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เฉพาะด้าน โดยเฉพาะทีมงานวิศวกรซึ่งท าหน้ าที่ออกแบบ วางระบบ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง และบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพตามมาตราฐาน ปตท. กาหนด และทัน
ตามเวลาทีก่ าหนด หากบริษทั ฯ สูญเสียทีมงานวิศวกรนี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับ
งานโครงการและการบริหารจัดการงานโครงการได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคลซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดย
บริษทั ฯ ได้กาหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ทีเ่ หมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ทางาน และจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อ ให้พนักงานมีความรู้สกึ ผูกพันกับ
บริษทั ฯ ในระยะยาว อีกทัง้ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมงานอบรมและสัมมนาอย่างสม่าเสมอทัง้ ที่
จัดโดยบริษัทฯ เอง และจัดโดยองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของ
พนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงมีวศิ วกรหลักทีค่ วามรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
สายงานนี้ทย่ี งั คงร่วมงานกับบริษทั ฯ มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
กลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (NGV)
3.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายราคาก๊าซ NGV
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์เป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วโยงกับราคาก๊าซ NGV เป็ นสาคัญ โดยทีร่ าคา
ก๊าซ NGV ทีซ่ อ้ื ขายกันในประเทศจะถูกกาหนดโดยรัฐบาล ในปี 2554 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ได้มมี ติขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในระดับ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และ
ทยอยปรับขึน้ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 0.5 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงธันวาคม 2555 และในปี 2555
กพช. มีมติตรึงราคาก๊าซ NGV อยู่ท่ี 10.50 บาทต่อกิโลกรัม จนมาถึงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับราคาก๊าซ NGV ขึน้ อีก 1 บาทต่อกิโลกรัม
เป็ น 11.50 บาทต่อกิโลกรัม ต่อมาในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มติ กบง. เห็นชอบการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV เพิม่ ขึน้ อีก 1.00 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมอยู่ท่ี 11.50 ต่อกิโลกรัม เป็ นอยู่ท่ี 12.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2557 ในปี 2558 ที่ประชุม กบง. เห็นชอบแนวทางการปรับราคาก๊าซ
ธรรมชาติให้สอดคล้องกับต้นทุน โดยการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ขึน้ ในอัตรา 0.50 บาทต่อกิโลกรัม
จากเดิม 12.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็ น 13.00 บาทต่อกิโลกรัม ซึง่ การปรับราคาก๊าซ NGV เป็ นการสะท้อน
ต้นทุนทีแ่ ท้จริงและลดภาระการอุดหนุนราคาจาก ปตท. เพื่อให้ ปตท. นารายได้ไปขยายสถานีบริการก๊าซ
NGV ให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการมากขึน้ และเพียงพอต่อความต้องการใช้ก๊าซ NGV จะเห็นได้ว่านโยบาย
ราคาก๊าซ NGV มีโอกาสเปลีย่ นแปลงและมีความไม่แน่ นอนเกีย่ วกับก๊าซ NGV ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามข่าวสาร การเปลีย่ นแปลงนโยบายราคาก๊าซ NGV โครงสร้างราคาก๊าซ
NGV หรือเหตุการณ์อ่นื ๆ ที่ส่งผลกระทบกับราคาก๊าซ NGV อย่างใกล้ชดิ เพื่อบริษัทฯ สามารถวาง
แผนการดาเนินธุรกิจและแผนการรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการ
ให้บริการในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์จานวน 5 ส่วนงาน ได้แก่ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ออกแบบและก่อสร้าง
สถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับ ยานยนต์ บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ และบริการบริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ซึ่งบริษัทฯ
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สามารถปรับ เปลี่ย นกลยุ ท ธ์ ก ารดาเนิน งานในกลุ่ ม ธุ รกิจ ก๊ า ซธรรมชาติสาหรับ ยานยนต์ ไ ด้ใ นกรณี ท่ี
บางส่วนงานไม่ สามารถสร้า งรายได้ม ากเท่ า ที่ค วรในช่ วงเวลาขณะนัน้ ๆ บริษัทฯ ยังมีส่วนงานอื่น ที่
สามารถสร้างรายได้เพื่อทดแทนกันได้ จึงทาให้บริษทั ฯ มีรายได้ทส่ี ม่าเสมอจากการให้บริการในกลุ่มธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์อย่างต่อเนื่อง
3.1.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูจ้ ดั จาหน่ ายรายเดียว
การประกอบธุรกิจสถานีบริการ บริษทั ฯ ได้ซอ้ื ก๊าซ NGV จาก ปตท. ซึง่ เป็ นผูจ้ าหน่ ายก๊าซ NGV เพียง
รายเดียวในประเทศไทย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งในกรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถจาหน่ายก๊าซ NGV
ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึง่ อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้จากส่วนงานสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ทาสัญญาซือ้ ขายก๊าซ NGV กับ ปตท. ซึง่ เป็ นสัญญาระยะยาวอายุ ประมาณ 10
-20 ปี และมีขอ้ กาหนดขัน้ ต่ าต่อเดือนในการจาหน่ ายก๊าซ NGV ซึง่ รายละเอียดของสัญญาซือ้ ขายก๊าซ
NGV ขึน้ อยู่กบั แต่ละสถานีบริการ อีกทัง้ ปตท. เป็ นผูจ้ าหน่ ายก๊าซ NGV รายเดียวในประเทศไทยทีม่ ี
บทบาทในการจัดหาก๊าซ NGV ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ในกรณีท่ไี ม่สามารถจัดหาก๊าซ
NGV ในประเทศได้ ปตท. จะดาเนินการจัดหาก๊าซ NGV จากต่างประเทศในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว
(Liquefied Natural Gas: LNG) ซึง่ ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา ปตท. ได้มกี ารนาเข้าก๊าซ LNG มาอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ จึงมันใจได้
่
ว่า ปตท. จะสามารถจัดหาก๊าซ NGV ได้ในปริมาณขัน้ ต่าตามทีก่ าหนดได้
3.1.8 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซ NGV เป็ นธุรกิจที่ต้องดูแลและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
เนื่องจากก๊าซ NGV เป็ นก๊าซทีเ่ บากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรัวไหล
่
ก๊าซนี้จะกระจายตัวไม่สะสมอยู่บริเวณ
พืน้ ดินและมีความไวไฟ จึงอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้และความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ รวมถึงส่งผลต่อ
ชื่อเสียงและการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ตระหนักถึงการให้ความสาคัญเรื่องความปลอดภัย โดยจัดให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยและฝึ กซ้อมแผนป้องกันเหตุ ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอ อีกทัง้ บริษัทฯ มีนโยบายด้านความปลอดภัยและแผนป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการ
ติดตัง้ เครื่องมือและอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัย เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด บริษทั ฯ
จะสามารถควบคุมและป้องกันความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที
3.1.9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
การดาเนินธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับก๊าซ NGV เป็ นธุรกิจทีอ่ าศัยความรูท้ างวิศวกรรมและความเชีย่ วชาญ
เชิงเทคนิค จึงจาเป็ นต้องมีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ ในการทางานด้านการ
ออกแบบและการก่อสร้างสถานี การวางระบบในสถานีบริการ การทดสอบระบบ การควบคุมการทางาน
ของระบบการจ่ายก๊าซ NGV ในสถานีบริการ การซ่อมบารุงอุปกรณ์ในสถานีบริการ หากบริษทั ฯ สูญเสีย
บุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะทางได้แก่ วิศวกร หัวหน้างาน และพนักงานในตาแหน่ งอื่นๆ อาจทาให้
เกิดความล่าช้าในการดาเนินการและความไม่ต่อเนื่องของงาน ซึง่ ส่งอาจผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถส่งมอบ
งานทีม่ คี ุณภาพได้ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลว่าเป็ นสิง่ ทีข่ บั เคลื่อนการดาเนินธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคคลากร ส่งเสริมการเพิม่ ทักษะความชานาญ
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ผ่านการอบรมทัง้ จากภายในองค์กรและการอบรมที่จดั โดยหน่ วยงานภายนอก มีแนวทางอาชีพของสาย
งาน (Career path) ของบุคลากรในแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมถึงการให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ทีเ่ หมาะสม
กลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
3.1.10 ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าเป็ นธุรกิจทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนด้านการดาเนินงานและไม่จาเป็ นต้องใช้เงินทุนมากนัก
จึงทาให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อาจทาให้เกิดการ
แข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ใน
อนาคต
ั ๊ ตสาหกรรมมามากกว่า 30 ปี ให้บริการออกแบบ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ดาเนินงานในกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหลากหลายประเภท จึงสามารถ
และจาหน่ายระบบปมอุ
รองรับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าทีห่ ลากหลายได้ และบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์
อันดีทงั ้ กับคู่คาทางธุรกิจทัง้ ลูกค้าและผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการให้คาแนะนาแก่ลูก ค้าในการออกแบบสินค้า ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด การให้บริการด้านวิศวกรรมดังกล่าวเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความแตกต่างให้กบั
ั ๊ ตสาหกรรมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ปจั จัยดังกล่าวข้างต้นเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความน่ าเชื่อถือใน
การดาเนินธุรกิจปมอุ
เรื่องคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
3.1.11 ความเสี่ยงจากการที่บริษทั เจ้าของตราสิ นค้าจะเข้ามาทาตลาดเอง
สินค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าทีน่ าเข้าจากผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ ในกรณี
ทีบ่ ริษัทเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ท่จี ะเข้ามาดาเนินธุรกิจจาหน่ ายสินค้าเองใน
ประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษทั ฯ อาจทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการถูกยกเลิกการเป็ น คู่คา้ ทางธุรกิจใน
การจาหน่ายสินค้านัน้ ๆ ได้ และการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อาจต้องมีการแข่งขันกับบริษทั เจ้าของตรา
สินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทาตลาดเองมีโอกาสเกิดขึน้
น้ อ ย เนื่ อ งจากการประกอบธุ ร กิจ นี้ จ าเป็ น ต้ อ งมีค วามหลากหลายของประเภทสิน ค้า เพื่อ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลายได้ดว้ ยเช่นกัน ซึง่ ทีผ่ ่านมาลูกค้าจะคานึงถึงความสะดวก
ในการสังซื
่ อ้ สินค้ากับผูจ้ าหน่ายสินค้าทีม่ สี นิ ค้าทีห่ ลากหลายและครบวงจร แต่บริษทั เจ้าของตราสินค้าจะ
จาหน่ ายสินค้าที่บริษัทตนเองเป็ นผู้ผลิตเท่ านัน้ จึงอาจทาให้การเข้ามาทาตลาดของบริษัทเจ้าของตรา
สินค้าอาจจะไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร อีกทัง้ บริษัทฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าในการเลือกประเภท
ออกแบบระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมทัวไป
สินค้าให้เหมาะกับการใช้งาน จึงเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความแตกต่างจากผูจ้ าหน่ายระบบปมอุ
่
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิ น
3.2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ สังซื
่ อ้ และจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นสินค้าทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ โดยปกติการ
ชาระเงินค่าสินค้า จะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เป็ นหลัก ในขณะที่การจาหน่ ายสินค้าของบริษัทฯ เกือบ
ทัง้ หมดเป็ นการจาหน่ ายภายในประเทศ ดังนัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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ระหว่างสกุลดอลลาร์สหรัฐและสกุลบาทไทย ในกรณีท่เี งินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับค่าสูงขึน้ จะส่งผลต่อ
ต้นทุนสินค้าที่สูงขึน้ ตาม ซึ่งในบางครัง้ บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนของ
สินค้าทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้ในทันที
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว โดยได้ตดิ ตามข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราอย่างใกล้ชดิ และมีนโยบายในการเปิ ดวงเงินซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward contract) ซึง่ เป็ นวงเงินที่ครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้า
ต่างประเทศในช่วงเวลานัน้ อีกทัง้ ในกลุ่มธุรกิจอื่นทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั การว่าจ้างในการให้บริการ ลูกค้าได้
ชาระค่าบริการเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ บริษทั ฯ ได้นาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนี้เป็ นเงินตราในการชาระ
ค่าสินค้าที่ได้สงซื
ั ่ ้อจากผู้จดั จาหน่ ายในต่ า งประเทศ เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตรา การบริหารความเสีย่ งดังกล่าวทาให้ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นน้อยมาก
3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ
3.3.1 ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิ งผูบ้ ริหารหลัก
การดาเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทผ่ี ่านมาเป็ นการบริหารงานโดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหาร
หลักคือ นายเกียรติ วิมลเฉลา ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และมีบทบาทสาคัญ
ในการกาหนดนโยบายทางธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจให้บริษัทฯ เติบโตและสร้างผลตอบแทน
ให้ก ับ ผู้ถือ หุ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั น้ บริษัท ฯ อาจมีค วามเสี่ย งจากการพิ่ง พิง ความสามารถในการ
บริหารงานของผูบ้ ริหารหลัก
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจนในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามแต่ละ
สายงาน รวมถึงการกระจายอานาจในการบริหารงานตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ คัดเลือกบุคลากรที่มี
ความชานาญและประสบการณ์ในสายงานขึน้ มาเป็ นผู้บริหารระดับผู้จดั การสายงาน ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานของบริษทั ฯ จานวนมากเป็ นบุคคลทีร่ ่วมงานกับบริษทั ฯ มาเป็ นระยะเวลานานและมีความเข้าใจ
ในลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นอย่างดี จึงเป็ นปจั จัยทีช่ ่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เติบโต
ยิง่ ขึน้ ไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝึ กอบรม
ความรู้ให้กบั พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทางานที่มีประสิทธิ ภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น การให้ความสาคัญกับโครงสร้างองค์กร การกระจายอานาจในการบริหารงาน และการพัฒนา
บุคคลากรจะทาให้การพิง่ พิงผูบ้ ริหารหลักของบริษทั ฯ ลดลง
3.3.2 ความเสี่ยงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มครอบครัววิมลเฉลาถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 180,000,000 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว ซึ่งภายหลัง การเสนอขายหุ้นสามัญ ต่ อ
ประชาชนในครัง้ นี้ กลุ่มครอบครัววิมลเฉลาจะมีสดั ส่วนลดลงเหลือร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อก
และชาระแล้ว จึงทาให้กลุ่มครอบครัววิมลเฉลาสามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่า
จะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นเรื่องกฏหมายหรือข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผู้
ถือหุน้ รายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรและแนวทางการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการด้วยการสร้าง
กลไกในการตรวจสอบและถ่ วงดุลอานาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยการแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบ พิจารณา และกลันกรองให้
่
เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน อีกทัง้
บริษทั ฯ กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะ
ไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นการทารายการนัน้ ๆ ซึง่ บริษทั ฯ ทาให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล มีความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการและมีระบบทีต่ รวจสอบได้
3.3.3 ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากบริษทั ฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบ
ผลการพิจารณาของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เกี่ย วกับ การนาหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ เข้า เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จึงยังคงมีความไม่
แน่นอนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึง
อาจมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายและอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุ้นตามที่
คาดการณ์ ไ ว้ ห ากหุ้น สามัญ ของบริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ร ับ การอนุ ญ าตให้ส า มารถเข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุญาตนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2558 ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้า
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตใิ นเบื้องต้นแล้ว พบว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนที่จะ
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุน้ สามัญ
หรือ หุ้น บุ ริม สิทธิเ์ ป็ น หลักทรัพย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2544 ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ ที่แ ก้ไ ข
เพิม่ เติม) ทีจ่ ะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือ
หุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อย โดยบริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุน้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ที่
ปรึกษาทางการเงินคาดว่าบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดดังกล่าวภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนแล้วเสร็จ
3.3.4 ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ อาจผันผวนซึ่ งก่อให้เกิ ดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อผูล้ งทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญครังนี
้ ้
ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้อาจมีการขึน้ ลงอย่างผันผวน
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการทีบ่ ริษทั ฯ อาจไม่สามารถควบคุมได้ซง่ึ รวมถึง






ทัศนะที่มตี ่อภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ การเติบโตของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ เป็ นต้น ซึง่ อาจส่งผล
ต่อโอกาสในการสร้างรายได้และการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั ฯ
ความแตกต่างระหว่างผลดาเนินงานทีแ่ ท้จริงกับผลดาเนินงานทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเคราะห์คาดหวัง
การเปลีย่ นแปลงคาแนะนาหรือทัศนะของนักวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงปจั จัยต่ างๆ ที่มีผลกระทบต่ ออุ ตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ สภาพเศรษฐกิจโดยทัวไป
่ หรือบรรยากาศในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)



การเปลีย่ นแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ ดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ และความผันผวนของราคาหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากปจั จัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจทาให้ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีความผันผวนและอาจมีการซือ้ ขาย
ในราคาทีต่ ่ากว่าราคาเสนอขายอย่างมาก
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