บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

1 เครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร
16. กำรวิ
16.1 คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
16.1.1 ภำพรวมของกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ั ๊ ตสาหกรรม นอกจากนี้
ธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจ ระบบปมอุ
บริษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท สยามราชธานี จากัด ในรูปแบบกิจการร่วมค้าจานวน 2 แห่งได้แก่
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ เพื่อประโยชน์
ร่วมกันในการประมูลงานโครงการในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ตามลาดับ
การดาเนินงานในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ให้บริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดทัง้ กระบวนการสารวจและผลิตไป
จนถึงผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงให้บริการบารุงรักษาสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ออกแบบ
และติดตัง้ อุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ ทัง้ นี้ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติมกี ารขยายตัวจากการเติบโตของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิงในกิจกรรมทางธุรกิจ แรงขับเคลื่อนของรัฐบาลทีม่ แี ผนการลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทเ่ี พิม่ มากขึน้ และเพิม่ ขีดความสามารถในการ
จัดสรรปริมาณก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การให้บริการในกลุ่มธุรกิจนี้
จะเป็ นลักษณะงานโครงการ ซึง่ ความสามารถในการสร้างรายได้จะขึน้ อยู่กบั การขยายตัวของโครงการ
ข่า ยระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซธรรมชาติแ ละการได้ร ับ งานโครงการก่ อ สร้า งสถานี ว ัด และระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติในปี นนั ้ ๆ
ในส่วนของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ บริษทั ฯ ให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานี
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ บริการบารุงรักษาสถานีบริการ และบริหารจัดการ
สถานีบริการ ทัง้ นี้ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์จะถูกขับเคลื่อ นโดยรัฐบาลทีส่ ่งเสริมการ
ใช้ก๊าซ NGV ในภาคขนส่งทดแทนการใช้น้ามันเบนซินและน้ามันดีเซล ซึง่ ก๊าซ NGV นี้เป็ นเชือ้ เพลิงที่
สะอาดและมีราคาทีถ่ ูกกว่าน้ ามันเชือ้ เพลิงชนิดอื่นๆ จึงเป็ นตัวผลักดันความต้องการใช้ก๊าซ NGV ที่
เพิ่มมากขึ้นไม่ว่ าจะเป็ นรถยนต์นัง่ ส่วนบุ คคล หรือ รถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ซึ่ง เป็ นป จั จัย บวกที่
สนับสนุนการเติบโตและความสามารถในการสร้างรายได้ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
มาอย่างต่อเนื่อง
ั ๊ ตสาหกรรม ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจ ระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดาเนิน
วิศวกรรมเกี่ยวกับระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมและ
กิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า รวมถึงจาหน่ ายระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมจะขึน้ อยู่กบั การ
ระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ รายได้จากธุรกิจ ระบบปมอุ
ขยายตัวของจานวนโรงงานและกาลังการผลิตของโรงงานในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรม รวมถึง
การลงทุ น ของผู้ป ระกอบการในภาคอุ ต สาหกรรมที่เ พิ่ม ขึ้น ในทุ ก ๆ ปี การเติบ โตของแต่ ละกลุ่ ม
อุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละปี ขน้ึ อยู่กบั เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมด้านการลงทุน และ
นโยบายส่งเสริมธุรกิจจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและจาหน่ ายระบบปมั ๊
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อุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ์ วศิ วกรรมที่เกี่ยวข้องที่มคี วามหลากหลายและครอบคลุมถึงความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม จึงทาให้บริษทั ฯ สามารถรักษาระดับรายได้จาก
การขายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา
ด้วยกลยุทธ์ข องบริษัทฯ ในการดาเนิ นงานโดยมุ่ งเน้ น การเติบโตในทุกกลุ่มธุร กิจ ตลอดจนสร้า ง
ความสัม พัน ธ์อ ัน ดีก ับ ลู ก ค้า ในการรัก ษาฐานลูก ค้า เดิม และขยายฐานลู ก ค้า ใหม่ บริษัท ฯ ได้ น า
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัวโลกมาใช้
่
ในการควบคุม
คุณภาพสินค้าและบริการ จึงทาให้บริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับและได้รบั ความเชือ่ ถือจากคู่คา้ ทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจกว่า 30 ปี
ผลการดาเนินงานในปี 2555-2557 บริษัทฯ มีรายได้หลักรวมมาจากกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และ
ั ๊ ตสาหกรรมจานวน 1,033.13 ล้านบาท 1,373.57 ล้านบาท และ 2,297.35 ล้าน
กลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 49.12 บริษทั ฯ มีต้นทุนรวมในปี
2555-2557 จานวน 789.17 ล้านบาท 1,102.01 ล้านบาท และ 1,958.64 ล้านบาท ตามลาดับ ส่งผล
ให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2555-2557 จานวน 243.96 ล้านบาท 271.56 ล้านบาท และ 338.71
ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 23.61 ร้อยละ 19.77 และร้อยละ 14.74
ตามลาดับ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี 2555-2557 จานวน 30.84 ล้านบาท 16.61 ล้านบาท และ
62.79 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 2.90 ร้อยละ 1.19 และร้อยละ 2.70
ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั แบบแจ้งการประเมินอากร เรียกเก็บเงินอากรขาเข้า จานวน 42 แบบจาก
กรมศุลกากร โดยบริษัทฯ ได้รบั แจ้งให้ชาระค่ าอากรที่ขาด ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ขาด ปรับหนึ่งเท่าของ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีข่ าด อากรเพิม่ ตามระยะเวลาภาษีมูลค่าเพิม่ ตามระยะเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็ น
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณจานวน 70.41 ล้านบาท ทัง้ นี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว บริษทั ฯ จะมี
กาไรสุทธิจานวน 87.02 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 6.25
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลภายนอกในราคาเทียบเท่าราคาหุน้ ตามมูลค่าทีต่ รา
ไว้ (Par value) บริษทั ฯ จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ซง่ึ เป็ น ค่าใช้จ่ายทาง
บัญชีจานวน 78.56 ล้านบาท ทัง้ นี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว บริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิจานวน
141.35 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 6.08
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 889.35 ล้านบาท 1,243.60 ล้าน
บาท และ 1,245.06 ล้านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์ทส่ี าคัญประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บ สินค้าคงเหลือ และที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และ
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 551.70 ล้านบาท 889.34 ล้านบาท และ 756.63 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สนิ ที่
สาคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื และรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า และ
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือ หุ้นจานวน 337.65 ล้านบาท 354.26 ล้านบาท และ 488.43 ล้านบาท
ตามลาดับ
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16.1.2 กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
โครงสร้างรายได้หลักของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555-2557 แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และ
ั ๊ ตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
กลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ปี 25551

รายได้หลัก

ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2557
ล้านบาท

ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ
174.13 16.85
468.91 34.14 1,325.12 57.68
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
628.56 60.84
713.40 51.94
750.76 32.68
230.45 22.31
191.26 13.92
221.48
9.64
3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
รำยได้หลักรวม
1,033.13 100.00 1,373.57 100.00 2,297.35 100.00
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

แผนภูมแิ สดงสัดส่วนรายได้ตามกลุ่มธุรกิจต่อรายได้หลักรวมสาหรับปี 2555-2557
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2555

กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ั๊
กลุ่มธุรกิจปมระบบอุ
ตสาหกรรม

รำยได้หลักรวม
รายได้หลักรวมมาจากกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่ อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ั ๊ ตสาหกรรม บริษทั ฯ มี
ธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
รายได้หลักรวมในปี 2555-2557 จานวน 1,033.13 ล้านบาท 1,373.57 ล้านบาท และ 2,297.35 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) ร้อยละ 49.12 การเติบโตของรายได้หลัก
รวมอย่างมีนัยสาคัญมาจากกลุ่มธุรกิจสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยในปี 2556 และปี
2557 บริษัทฯ ได้รบั งานโครงการ Zawtika ซึ่งเป็ นโครงการก่อสร้างสถานีวดั และวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากประเทศพม่าต่อเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย โดยบริษทั ฯ ได้รบั การว่าจ้าง
งานในส่วนงานเชื่อมอุปกรณ์ ในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งานเดินระบบไฟฟ้า งานระบบดับเพลิง
รวมถึงงานก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ มีมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 1,073.02 ล้านบาท ในส่วน
ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ประกอบด้วยรายได้จากส่วนงานจานวน 4 ส่วน ซึ่ง
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ความสามารถในการสร้างรายได้จากแต่ละส่วนงานจะแตกต่างกันในแต่ละปี ขน้ึ อยู่กบั สภาวะแวดล้อม
การลงทุน การส่งเสริมจากรัฐบาล และความต้องการใช้ก๊าซ NGV ในช่วงเวลานัน้ ถ้าส่วนงานใดสร้าง
รายได้ในจานวนที่ไม่มากในช่วงเวลานัน้ บริษทั ฯ ยังมีส่วนงานอื่นในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ท่ีสามารถสร้า งรายได้เ พื่อ ทดแทนกัน ได้ ส่ง ผลให้บ ริษัท ฯ มีร ายได้จ ากกลุ่ ม ธุ ร กิจ ก๊ า ซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์อย่างต่อเนื่องในทุกปี นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสามารถรักษาระดับรายได้จาก
ั ๊ ตสาหกรรมในทุกๆ ปี จากสินค้าทีห่ ลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการใน
กลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์รายได้หลักตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
1. รำยได้จำกกลุ่มธุรกิ จก่อสร้ำงสถำนี วดั และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาจากการให้บริการ งาน
วิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การให้บริการบารุงรักษาสถานีวดั และ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการให้บริการออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ
ทัง้ นี้ งานทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ส่วนใหญ่จะเป็ นงานโครงการทีใ่ ช้เวลาในการก่อสร้างและการให้บริการ
ประมาณ 1-3 ปี ขน้ึ อยู่กบั ลักษณะงานนัน้ ๆ ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการงาน
ตามขัน้ ความสาเร็จของงาน (Percentage of completion) โดยการเปรียบเทียบต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ซึง่
รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างงวดกับประมาณการต้นทุนงานตามสัญญา
บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในปี 2555-2557
จานวน 174.13 ล้านบาท 468.91 ล้านบาท และ 1,325.12 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ
16.85 ร้อยละ 34.14 และร้อยละ 57.68 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจานวน
174.13 ล้านบาท โดยรายได้มาจากโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จานวน 1 โครงการได้แก่ โครงการก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ โดยมีบริษทั โตโย-ไทย คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั เหมาหลัก มีมูลค่าโครงการรวม 29.50 ล้านบาท ซึ่งบริษทั ฯ
รับรูร้ ายได้ในปี 2555 จานวน 15.43 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการ
บารุงรักษาสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จานวน 56.53 ล้านบาท และรายได้จากการ
ออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติอกี จานวน 102.17 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจานวน
468.91 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 294.78 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 169.29 การ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าคัญมาจากงานโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดย
มีบริษทั ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จากัด เป็ นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 270.00
ล้านบาท ซึง่ ดาเนินการภายใต้กจิ การร่วมค้าสยามราชธานี และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการนี้
จานวน 205.82 ล้านบาท อีกทัง้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ยงั มาจากงานโครงการ Zawtika ซึง่ เป็ น
โครงการก่ อ สร้า งสถานี ว ัด และวางท่ อ ส่ง ก๊ า ซธรรมชาติจ ากประเทศพม่ า ต่ อ เข้า มายัง จัง หวัด
กาญจนบุรี โดยบริษทั ฯ ได้รบั การว่าจ้างงานในส่วนการเชื่อมอุปกรณ์ในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
งานเดินระบบไฟฟ้า งานระบบดับเพลิง รวมถึงงานก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติทงั ้ หมดจานวน
4 สัญญา รวมมูลค่า 567.69 ล้านบาท โดยมีบริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตเลียม จากัด
(มหาชน) เป็ นเจ้าของโครงการ บริษัทฯ เป็ นผู้รบั เหมาช่วงโดยรับงานโครงการนี้ต่อจาก China
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Petroleum Pipeline Bureau (CPP) ซึง่ เป็ นผูร้ บั เหมาหลัก บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการนี้ในปี
2556 จานวน 99.10 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจานวน
1,325.12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 856.20 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 182.59
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทส่ี าคัญมาจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการ Zawtika จานวน 4 สัญญา
จากปี 2556 จานวน 465.98 ล้านบาท อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั ว่าจ้างงานเพิม่ เติมของโครงการ
Zawtika อีกจานวน 14 สัญญา รวมมูลค่าทัง้ หมด 505.33 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้รายได้จาก
โครงการส่วนเพิม่ อีก 14 สัญญาในปี 2557 จานวน 497.31 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั
งานโครงการอีก 3 งานซึ่ง เป็ นโครงการก่อ สร้างสถานีว ัดและระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติซ่ึง
ดาเนินงานภายใต้กจิ การร่วมค้าสยามราชธานี ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าทีล่ าดกระบัง โดยบริษทั พี
พีทซี ี จากัด เป็ นเจ้าของโครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 215.00 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้
ในปี 2557 จานวน 93.12 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าขนอม โดยมีบริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
เป็ นเจ้าของ มูลค่าโครงการรวม 312.54 ล้านบาท และบริษัทฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2557 จานวน
49.79 ล้านบาท และโครงการโรงไฟฟ้าท๊อป โดยมีบริษทั ท๊อป เอสพีพี จากัด เป็ นเจ้าของ มูลค่า
โครงการรวม 264.95 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี น้จี านวน 52.78 ล้านบาท
2. รำยได้จำกกลุ่มธุรกิ จก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์
รายได้จากกลุ่ม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วย รายได้จากสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ รายได้จากบริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และรายได้จาก
บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion kits) ในปี 2555-2557 บริษัทฯ มี
รายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์จานวน 628.56 ล้านบาท 713.40 ล้านบาท
และ 750.76 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 60.84 ร้อยละ 51.94 และร้อยละ 32.68 ของ
รายได้หลักรวม ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
รายได้ตามส่วนงาน

ปี 25551

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท ร้อยละ
226.94 31.81

ปี 2557

ล้านบาท ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ
1. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
175.16 27.87
198.33 26.42
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์
83.40 13.27
90.54 12.69
57.07
7.60
3. บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์
196.49 31.26
279.24 39.14
339.26 45.19
4. บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับ
รถยนต์ (Conversion Kits)
173.51 27.60
116.67 16.35
156.10 20.79
รวม
628.56 100.00
713.40 100.00
750.76 100.00
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

การวิเคราะห์รายได้แยกตามส่วนงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ มีรายละเอียด
ดังนี้
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 สถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์
รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จาก
การขายก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามราช” จานวน 2 แห่ง
ได้แก่ สถานีบริการ สาขาวิภาวดีและสาขาบางนา รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการสถานี
บริการของบริษทั ฯ ให้กบั บขส. ได้แก่ สถานีบริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุ โลก
และรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการสถานีบริการให้แก่ผปู้ ระกอบการเอกชน บริษทั ฯ มี
รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2555-2557 จานวน 175.16 ล้าน
บาท 226.94 ล้านบาท และ 198.33 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 27.87 ร้อยละ 31.81
และร้อยละ 26.42 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ตามลาดับ
รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้ า
จานวน 51.78 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.56 มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย
ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ สาขาวิภาวดีและสาขาบางนา อีกทัง้ สถานีบริการ สาขา
กาแพงเพชร และสาขาพิษณุโลก เริม่ เปิ ดดาเนินการและรับรูร้ ายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2556
จึงทาให้มรี ายได้ในส่วนนี้เพิม่ ขึน้
รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน
28.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.61 การลดลงของรายได้ทส่ี าคัญเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบการทางเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กาหนดระยะเวลาการห้ามออกนอก
เคหสถาน (Curfew) ทาให้ปริมาณรถยนต์ท่ีเข้ามาใช้บริการในสถานีบริการลดลง และสถานี
บริการได้ปิดบริการในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึง การปรับตัวลดลงของน้ ามัน เชื้อเพลิง ทาให้
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงลดน้อยลง จึงส่งผลต่อการลดลงของรายได้ในส่วน
นี้อย่างมีนยั สาคัญ
 ออกแบบและก่อสร้ำงสถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์
รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วย
รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการให้กบั ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน และ
รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ มีรายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี
2555-2557 จานวน 83.40 ล้านบาท 90.54 ล้านบาท และ 57.07 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 13.27 ร้อยละ 12.69 และร้อยละ 7.60 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ ตามลาดับ
รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2556
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 7.14 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.56 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ท่ี
สาคัญ มาจากงานโครงการก่ อสร้างสถานีป รับปรุง คุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับ ยานยนต์
จานวน 10 สถานีให้กบั ปตท. มูลค่างานรวม 95.06 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี
2556 จานวน 64.86 ล้านบาท
รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2557
ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 33.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.97 การลดลงของรายได้ท่ี
สาคัญเนื่องจากรัฐบาลยังคงมีนโยบายการตรึงราคาก๊าซ NGV ซึง่ ส่งผลให้ ปตท. แบกรับภาระ
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ต้นทุนทีส่ งู กว่าราคาขายก๊าซ NGV ทาให้ ปตท. มีผลการดาเนินงานขาดทุนจากธุรกิจดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ี ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชนหลายรายจึงชะลอการลงทุนสาหรับ
การก่อสร้างสถานีบริการแห่งใหม่ ซึง่ ทาให้รายได้จากส่วนงานนี้ลดลงในปี 2557
 บริกำรบำรุงรักษำสถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์
รายได้จากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วยรายได้จาก
การให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการให้กบั ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน การให้บริการ
บารุงรักษาสถานีบริการจะเป็ นลักษณะการทาสัญญาให้บริการระยะยาวประมาณ 1-3 ปี ทาให้
รายได้ในส่วนงานนี้จะเป็ นรายได้ท่ตี ่ อเนื่อง บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการบริหารจัดการ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 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
รายได้จากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 82.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 42.12 การเพิ่มขึน้ ของรายได้ท่สี าคัญ
เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั งานบารุงรักษาเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติในสถานีบริการ ของ ปตท.
ทัวประเทศมี
่
มูลค่างานจานวน 88.27 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี 2556 จานวน
78.23 ล้านบาท อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การว่าจ้างในงานบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท.
และผูป้ ระกอบการเอกชนอีกหลายแห่งซึง่ รับรูร้ ายได้ในปี 2556
รายได้จากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 60.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.49 การเพิ่มขึน้ ของรายได้ท่สี าคัญ
เนื่องจากบริษัทฯ ได้รบั งานบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ในเขตพื้นทีก่ รุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซึง่ ค่าบริการบารุงรักษาสถานีบริการ คิดตามยอดขายก๊าซ NGV ของสถานีบริการ
นัน้ ๆ และบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ในปี น้จี านวน 170.29 ล้านบาท
 บริกำรติ ดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊ำซสำหรับรถยนต์ (Conversion kits)
รายได้จากการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ ประกอบด้วยรายได้จากการ
จาหน่ า ยและให้บ ริก ารติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ร ะบบก๊ า ซสาหรับรถยนต์ บริษัท ฯ มีร ายได้จ ากการ
ให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ ในปี 2555-2557 จานวน 173.51 ล้านบาท
116.67 ล้านบาท และ 156.10 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 27.60 ร้อยละ 16.35 และ
ร้อยละ 20.79 ของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ตามลาดับ
รายได้จากบริก ารติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบก๊ าซสาหรับ รถยนต์ ในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อ นหน้ า
จ านวน 56.84 ล้า นบาท หรือ ลดลงร้อ ยละ 32.76 การลดลงของรายได้ท่ีสาคัญ เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากจานวนผูใ้ ห้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ทาให้
บริษัทฯ ต้องลดราคาสินค้าลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการรายอื่น ในอุตสาหกรรมได้
ส่งผลให้รายได้จากบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ลดลงตาม
รายได้จากบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ ในปี 2557 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้ า
จานวน 39.43 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.80 การเพิม่ ขึน้ ของรายได้มสี าเหตุหลักมาจาก
ในเดือนธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ได้หยุดการดาเนินงานในส่วนงานนี้และจาหน่ ายสินค้าและ
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) ทัง้ หมดและอุปกรณ์สานักงานให้แก่
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บุคคลภายนอกจานวน 84.04 ล้านบาท เนื่องจากส่วนงานการให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซสาหรับ
รถยนต์เป็ น ส่วนงานที่มตี ้นทุนการบริหารงานสูงและมีผลการดาเนินงานที่ต่ ากว่าที่บริษัทฯ
ตัง้ เป้าหมายไว้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ จะไม่มรี ายได้จากส่วนงานการให้บริการติดตัง้
ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) นี้อกี ต่อไป
3. รำยได้จำกกลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสำหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมมาจากการออกแบบและจาหน่ายระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรม
รายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมในปี
และระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
2555-2557 จานวน 230.45 ล้านบาท 191.26 ล้านบาท และ 221.48 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 22.31 ร้อยละ 13.92 และร้อยละ 9.64 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ ทัง้ นี้ รายได้จากกลุ่ม
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2556 ลงลดจากปี ก่อนหน้าจานวน 39.18 ล้านบาทหรือลดลงร้อย
ธุรกิจระบบปมอุ
ละ 17.00 และในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 30.21 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.80
ั ๊ ตสาหกรรมนี้เป็ นสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ และมีระยะเวลา
เนื่องด้วยสินค้าในกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
การใช้งานค่อนข้างนาน ดังนัน้ สินค้าในกลุ่มธุรกิจนี้จะเป็ นการสังซื
่ ้อเมื่อเกิดการลงทุนใหม่ใน
โรงงานอุตสาหกรรม หรือ เพื่อเปลีย่ นสินค้าใหม่ทดแทนสินค้าเดิมที่ชารุด ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ ได้
นโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่เพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี ถึงแม้ว่าการ
เติบโตของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็ นฐานลูกค้าของบริษัทฯ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละปี
ขึน้ อยู่กบั เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมด้านการลงทุน และนโยบายส่งเสริมธุรกิจ และการลงทุนจาก
รัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ร ะดับ รายได้เ ฉลี่ย ประมาณ 200.00 ล้า นบาท เนื่ อ งจากบริษัท ฯ มีสิน ค้า ที่
หลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีค่ รอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมที่เกีย่ วข้อง จึงทาให้รายได้
ทีใ่ ช้ประโยชน์จากระบบปมอุ
จากกลุ่มธุรกิจมีความผันแปรค่อนข้างน้อย
รำยได้อื่น
รายได้อ่นื ของบริษัทฯ ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับ รายได้จากการให้บริการอื่น รายได้ค่าเช่าจุดพักรถ
กาไรจาการขายสินทรัพย์ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา เป็ นต้น บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื ในปี 25552557 เท่ากับ 30.65 ล้านบาท 18.08 ล้านบาท และ 29.20 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.97
ร้อยละ 1.32 ร้อยละ 1.27 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ รายได้อ่นื ในปี 2555 ทีส่ าคัญ ได้แก่ รายได้
จากการให้บริการอื่น (การให้บริการบริหารจัดการแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง) จานวน 3.07 ล้านบาท และ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 15.68 ล้านบาท รายได้อ่นื ในปี 2556 ทีส่ าคัญ ได้แก่ รายได้จากจุด
พักรถ (จุดพักรถอยู่บริเวณเดียวกันกับสถานีบริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุ โลก) จานวน
2.42 ล้านบาท และรายได้อ่นื ทีส่ าคัญในปี 2557 ได้แก่ กาไรจากการขายสินทรัพย์จานวน 8.93 ล้าน
บาท และรายได้จากจุดพักรถจานวน 5.49 ล้านบาท
ต้นทุนและกำไรขัน้ ต้น
ต้นทุนของบริษัทฯ สาหรับปี 2555-2557 แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มได้แก่ ต้นทุนจากกลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ั ๊ ตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
ยนต์ และต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
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รายการ

ปี 25551
ล้านบาท

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท

ต้นทุน
1. ต้น ทุ น จากกลุ่ ม ธุ ร กิจ ก่ อ สร้า งสถานี ว ัด และ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
132.45
421.00
2. ต้น ทุ น จากกลุ่ ม ธุ ร กิจ ก๊า ซธรรมชาติส าหรับ
ยานยนต์
502.31
561.51
3. ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
154.41
119.50
ต้นทุนรวม
789.17
1,102.01
รายได้รวม
1.033.13
1,373.57
กาไรขัน้ ต้นรวม
243.96
271.56
อัตรากาไรขัน้ ต้นรวม (ร้อยละ)
23.61
19.77
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ปี 2557
ล้านบาท

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

ต้นทุนรวมมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ั ๊ ตสาหกรรม บริษทั ฯ มี
ธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจ ระบบปมอุ
ต้นทุนรวมในปี 2555-2557 จานวน 789.17 ล้านบาท 1,102.01 ล้านบาท และ 1,958.64 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 76.39 ร้อยละ 80.23 และร้อยละ 85.26 ของรายได้หลักรวม
ตามลาดับ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2555-2557 จานวน 243.96 ล้านบาท 271.56 ล้าน
บาท และ 338.71 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 23.61 ร้อยละ 19.77 และ
ร้อยละ 14.74 ตามลาดับ การเพิม่ ขึน้ ของกาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2556 และปี 2557 ทีส่ าคัญมาจากกลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติซง่ึ บริษทั ฯ ได้รบั งานโครงการ Zawtika จานวน
18 สัญญาซึง่ มีมลู ค่าโครงการรวม 1,073.02 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงในปี 2556 และปี 2557
ที่สาคัญ มาจากกลุ่ม ธุร กิจ ก๊า ซธรรมชาติสาหรับยานยนต์เ ป็ น หลัก เนื่ องจากขาดทุน จากการขาย
สินทรัพย์ในส่วนงานการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) และ
รายได้จากส่วนงานบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในส่วนการให้บริการแก่
ปตท. ซึง่ คิดค่าบริการบารุงรักษาสถานีบริการจากยอดขายก๊าซธรรมชาติของสถานีบริการนัน้ ๆ ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การวิเคราะห์ตน้ ทุนตามแต่ละกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้
1. ต้นทุนและกำไรขัน้ ต้นจำกกลุ่มธุรกิ จก่อสร้ำงสถำนี วดั และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้า
ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุน การว่าจ้างผู้รบั เหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็ นต้น บริษัทฯ มี
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2555-2557 จานวน
132.45 ล้านบาท 421.00 ล้านบาท และ 1,121.70 ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติในปี 2555 ที่สาคัญได้แก่
ต้นทุนวัตถุดบิ และสินค้าจานวน 114.54 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2555 จานวน 41.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
กาไรขัน้ ต้นร้อยละ 23.94
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ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้าจานวน 288.55 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 217.86 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนเป็ นไปตามรายได้
ที่เ พิ่ม ขึ้น ส่งผลให้บ ริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น จากกลุ่ม ธุร กิจ ก่อ สร้างสถานี วดั และระบบท่ อส่งก๊ า ซ
ธรรมชาติในปี 2556 จานวน 47.92 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.22 อัตรากาไร
ขัน้ ต้นในปี 2556 ต่ ากว่าอัตรากาไรขัน้ ของปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั งานโครงการที่มี
ขนาดใหญ่หลายโครงการ ในส่วนงานย่อยบางงานบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงมาดาเนินการ
ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงซึง่ สูงถึง 200.00 ล้านบาท
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้าจานวน 700.70 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 166.44 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนเป็ นไปตามรายได้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการรับรูร้ ายได้ของโครงการ Zawtika จานวน 18 สัญญาเป็ นสาคัญ ต้นทุนทีส่ าคัญ
เป็ นต้นทุนจากการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงจานวนทัง้ สิน้ 970.40 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไร
ขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2557 จานวน 203.42
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 15.35 อัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
หน้า เนื่องจากบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
2. ต้นทุนและกำไรขัน้ ต้นจำกกลุ่มธุรกิ จก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ประกอบด้วย ต้นทุนจากสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ ต้นทุนจากบริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และต้นทุนจาก
บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion kits) ในปี 2555-2557 บริษทั ฯ มี
ต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์จานวน 502.31 ล้านบาท 561.51 ล้านบาท
และ 691.65 ล้านบาท ตามลาดับ ต้นทุนแยกตามส่วนงานมีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนตามส่วนงาน

ปี 25551
ล้านบาท
144.96

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
ล้านบาท
183.47

1. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์
80.71
85.26
3. บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์
140.79
192.60
4. บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์
(Conversion Kits)
135.85
100.18
รวม
502.31
561.51
หมายเหตุ 1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ปี 2557
ล้านบาท
170.21
50.50
308.06
162.88
691.65

การวิเคราะห์ต้นทุนของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์แยกตามส่วนงาน มีรายละเอียด
ดังนี้
 สถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์
ต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วยต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับพนักงานเป็ นหลัก บริษทั ฯ มีตน้ ทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ใน
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ปี 2555-2557 จานวน 144.96 ล้านบาท 183.47 ล้านบาท และ 170.21 ล้านบาท ตามลาดับ
ซึง่ ต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนการซือ้ ก๊าซ NGV มาเพื่อขายในสถานีบริการ
ต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้ า
จานวน 38.52 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.57 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนเป็ นผลมาจากรายได้
ในส่วนงานที่เพิ่มขึ้น อีกทัง้ สถานีบริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุ โลกเริ่มเปิ ด
ดาเนินการและรับรูร้ ายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จึงทาให้มตี น้ ทุนในส่วนค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
พนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นในปี 2555 และ 2556 จานวน 30.20 ล้านบาทและ
43.47 ล้า นบาท ตามลาดับ คิด เป็ น อัต ราก าไรขัน้ ต้น ร้อ ยละ 17.24 และร้อ ยละ 19.15
ตามลาดับ ซึ่งโดยปกติอตั รากาไรขัน้ ต้นของส่วนงานสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์จะไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากต้นทุนการซือ้ ก๊าซ NGV และราคาขายก๊าซ NGV หน้า
สถานีบริการมีสว่ นต่างทีก่ าหนดแน่นอนตามสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. และรายได้
จากการให้บริการบริหารสถานีบริการก๊าซ NGV มีการกาหนดผลตอบแทนในอัตราทีแ่ น่ นอน
กับคู่สญ
ั ญา ซึ่งกาไรขัน้ ต้นในแต่ละปี จะแตกต่างกันไปตามความสามารถของบริษทั ฯ ในการ
บริหารจัดการต้นทุนในปี นนั ้ ๆ
ต้นทุนของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน
13.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.23 โดยส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนการซือ้ ก๊าซ NGV จาก ปตท.
ทีล่ ดลง เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบการทางเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
กาหนดระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) และสถานีบริการได้ปิดบริการใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 28.12 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 14.18 ซึง่ อัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2557 ลงลดจากปี ก่อนหน้าเนื่องจากบริษทั ฯ ปิ ด
สถานีบริการในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบทางการเมือง แต่ในขณะที่บริษัทฯ ต้องแบกรับ
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาอยู่ตลอดเวลา จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นในปี 2557 อยู่ในระดับทีต่ ่ ากว่า
ปกติ
 ออกแบบและก่อสร้ำงสถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์
ต้นทุนของการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วย
ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน เป็ นต้น บริษัทฯ มี
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2555-2557 จานวน 80.71 ล้าน
บาท 85.26 ล้านบาท และ 50.50 ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2555 ที่
สาคัญมาจากต้นทุนสินค้าจานวน 38.81 ล้านบาท และต้นทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงจานวน
28.08 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 2.69 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 3.22
ต้นทุนจากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในปี 2556
เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จานวน 4.55 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.63 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนใน
ปี 2556 โดยมาจากต้นทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงเป็ นสาคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รบั งาน
ก่อสร้างที่เกี่ยวกับ สถานีบริการหลายโครงการ ในส่ว นงานย่อยบางงานบริษัทฯ ได้ว่าจ้า ง
ผูร้ บั เหมาช่วงมาดาเนินการ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 5.28 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
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กาไรขัน้ ต้นร้อยละ 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 นผลมาจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการทีล่ ดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มี
กาไรขัน้ ต้นจานวน 6.57 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 11.52 อัตรากาไรขัน้ ต้นใน
ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั ฯ มีการจัดการต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
 บริกำรบำรุงรักษำสถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์
ต้นทุนของการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วย
ต้นทุนสินค้าและวัตถุดบิ ต้นทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน เป็ นต้น
บริษัทฯ มีต้นทุนการบริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ในปี 2555-2557 จานวน
140.79 ล้านบาท 192.60 ล้านบาท และ 308.06 ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนของการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2555 ที่
สาคัญมาจากต้นทุนสินค้าและวัตถุดบิ จานวน 76.67 ล้านบาท ต้นทุนว่าจ้างผู้รบั เหมาช่วง
จานวน 36.65 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานจานวน 15.95 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษทั 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 ตามรายได้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 86.64 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อย
ละ 31.03
ต้นทุนจากการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนหน้าจานวน 115.45 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.95 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รบั งาน
บารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงทาให้มีต้นทุน
เกีย่ วกับสินค้าและวัตถุดบิ ที่เพิม่ ขึน้ รวมถึงการเพิม่ จานวนเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารซ่อมบารุง จึง
ทาให้ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 31.20 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 9.20 อัตรากาไรขัน้ ต้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญเนื่องจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบค่าบริการบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซึ่งแต่ เดิมบริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการบารุงรักษาสถานีบริการในอัตราเหมาจ่าย
อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2557 บริษทั ฯ ได้ทาสัญญาให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการ
ของ ปตท. ในเขตพืน้ ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยคิดค่าบริการตามปริมาณก๊าซ NGV ที่
จาหน่ ายได้ของสถานีบริการนัน้ ๆ คูณด้วยอัตราค่าบริการซ่อมบารุงต่อ 1 กิโลกรัมของก๊าซ
NGV ทาให้รายได้จากการให้บริการบารุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ในส่วนนี้
ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการสร้างรายได้ของสถานีบริการของ ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซึง่ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ และในปี 2557 ยอดขายของสถานีบริการ
ของ ปตท. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก จึงส่งผลต่อกาไร

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 12

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ขัน้ ต้น และอัต รากาไรขัน้ ต้นของส่ว นงานให้บ ริก ารบ ารุ งรักษาสถานี บริการก๊ า ซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ของบริษทั ฯ
 บริกำรติ ดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊ำซสำหรับรถยนต์ (Conversion kits)
ต้นทุนการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ประกอบด้วยต้นทุนสินค้าเป็ นส่วน
ใหญ่ บริษทั ฯ มีต้นทุน การให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ ในปี 2555-2557
จานวน 135.85 ล้านบาท 100.18 ล้านบาท และ 162.88 ล้านบาท ตามลาดับ
ต้นทุนการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ ในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้า
จานวน 35.68 ล้า นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 26.26 เนื่ องจากรายได้ท่ลี ดลง บริษัทฯ มีก าไร
ขัน้ ต้นในปี 2555-2556 จานวน 37.66 ล้านบาท และ 16.49 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรา
กาไรขัน้ ต้นร้อยละ 21.70 ร้อยละ 14.13 ตามลาดับ อัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2556 ที่ลดลง
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากจานวนผู้ให้บริการที่
เพิม่ ขึน้ ทาให้บริษัทฯ ต้องลดราคาสินค้าลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นใน
อุตสาหกรรมได้
ต้นทุนการให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า
จานวน 62.71 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 62.60 การเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนขายทีส่ าคัญเนื่องจาก
บริษัทฯ ได้จาหน่ ายสินค้าและอุปกรณ์ ติดตัง้ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits)
ทัง้ หมดและอุปกรณ์ สานักงานให้แก่ บุคคลภายนอก ต้นทุนสินค้าในส่วนนี้มจี านวน 113.66
ล้านบาท ทาให้บริษทั ฯ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ในครัง้ นี้จานวน 29.62 ล้านบาท ส่งผล
ให้บริษทั ฯ มีขาดทุนขัน้ ต้นในปี 2557 จานวน 42.23 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ติดลบ
ร้อยละ 27.05 อย่างไรก็ตาม การจาหน่ายสินทรัพย์ในครัง้ นี้ทาให้บริษทั ฯ ไม่ต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนของส่วนงานให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์อีกต่ อไป และยังได้รบั
กระแสเงินสดมาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
3. ต้นทุนและกำไรขัน้ ต้นจำกกลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสำหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมมาจากต้นทุนการซื้อสินค้ามาเพื่อจาหน่ ายเป็ นหลัก
ต้นทุนจากกลุ่ม ธุรกิจระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2555-2557 จานวน 154.41 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจ ระบบปมอุ
119.51 ล้านบาท และ 145.29 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้ ต้น ทุน จากกลุ่มธุ รกิจ ระบบป มั ๊
อุตสาหกรรมในปี 2556 ลงลดจากปี 2555 จานวน 34.90 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22.60 ซึง่ การ
ลดลงของต้นทุนนี้เป็ นไปตามรายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้ทล่ี ดลงในปี 2556 และต้นทุนจากกลุ่มธุรกิจ
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จานวน 25.79 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
ระบบปมอุ
21.58 ซึง่ ต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากกลุ่มธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2555-2557 จานวน 76.04 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นจากกลุ่มธุรกิจปมอุ
71.76 ล้านบาท และ 76.18 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 33.00 ร้อยละ
37.52 และร้อยละ 34.40 ตามลาดับ อัตรากาไรขัน้ ต้นของรายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้ไม่เปลีย่ นแปลง
มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ใช้นโยบายต้นทุนของสินค้าและงานวิศวกรรมบวกอัตรากาไร (Cost
plus pricing) สาหรับการตัง้ ราคาขายสินค้า จึงทาให้บริษทั ฯ สามารถรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นนี้ได้
ในระดับเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 35.00
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการประกอบด้วย ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและยานพาหนะ เป็ นต้น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการในปี 2555-2557
จานวน 179.46 ล้านบาท 129.41 ล้านบาท และ 119.18 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 17.37
ร้อยละ 9.42 และร้อยละ 5.19 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการในปี
2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 50.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการในปี 2557 ลดลง
จากปี ก่อนหน้าจานวน 10.24 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากค่านายหน้าและส่งเสริมการขายทีล่ ดลง ซึง่
บริษัทฯ ได้ลดการส่งเสริมการขายในส่วนงานติดตัง้ อุปกรณ์ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion
Kits) เนื่องจากสภาวะทางการตลาดและความต้องการของสินค้าทีล่ ดลง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็ นต้น บริษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555-2557 จานวน 28.82 ล้านบาท 34.89 ล้านบาท และ 32.86 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.79 ร้อยละ 2.54 และร้อยละ 1.43 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 6.07 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557
ลดลงจากปี ก่อนหน้ าจานวน 2.03 ล้านบาท สาเหตุ หลักมาจากบริษัทฯ มีการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราทีล่ ดลง เนื่องจากมีการวางแผนและบริหารจัดการความเสีย่ งจากความผันผวนของ
ค่าเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือ น โบนัส ประกัน สุข ภาพ กองทุน สารองเลี้ย งชีพ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ มีค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารในปี 2555-2557 จานวน 16.86 ล้าน
บาท 19.21 ล้านบาท และ 29.31 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.63 ร้อยละ 1.40 ร้อยละ 1.28
ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดจำกกำรจ่ำยโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลภายนอกในราคาเทียบเท่าราคาหุน้
ตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิในการซือ้ หุน้ ของบุคคลภายนอก ณ วันทีใ่ ห้สทิ ธิ โดยอ้างอิง
จากมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ ทีก่ าหนดไว้และสิง่ ตอบแทนทีต่ อ้ งจ่าย บันทึกค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องพร้อมไป
กับรับรูก้ ารเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณของแต่ละหุน้ ณ วันทีใ่ ห้สทิ ธิ คานวณตามวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต
ซึง่ ไม่มกี ารนาเงินปนั ผลทีค่ าดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจาก
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ในปี 2557 จานวน 78.56 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.42 ของรายได้หลัก
รวม
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรประเมิ นอำกรขำเข้ำ
ในระหว่างปี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั แบบแจ้งการประเมินอากร เรียกเก็บเงินอากรขาเข้าจากการนาเข้า
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) จานวน 42 แบบจากกรมศุลกากร โดย
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บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งให้ชาระค่าอากรทีข่ าด ภาษีมูลค่าเพิม่ ทีข่ าด ปรับหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิม่ ทีข่ าด
อากรเพิม่ ตามระยะเวลา ภาษีมูลค่าเพิม่ ตามระยะเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็ นเงินโดยประมาณ
จานวน 72.17 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ได้บนั ทึกหนี้สนิ ดังกล่าวไว้ภายใต้บญ
ั ชีประมาณการหนี้สนิ ระยะ
ยาว และในปี 2556 บริษทั ฯ ตัง้ ค่าใช้จ่ายการประเมินอากรขาเข้าจานวน 70.41 ล้านบาท ซึง่ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวไม่รวมภาษีซอ้ื ทีย่ งั ไม่ถงึ กาหนดอีกจานวน 1.76 ล้านบาท
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้ จ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สัญญาเช่าทางการเงิน และดอกเบีย้ จ่ายจากการกูย้ มื กับบุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2555-2557 จานวน 6.40 ล้านบาท 7.28
ล้านบาท และ 11.79 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.62 ร้อยละ 0.53 และร้อยละ 0.51 ของ
รายได้หลักรวม ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 0.88 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก
จากบริษทั ฯ ได้ทาสัญญากูเ้ งินจานวน 68.00 ล้านบาท และ 67.00 ล้านบาทกับสถาบันการเงินแห่ง
หนึ่ง โดยชาระดอกเบีย้ ครัง้ แรกในเดือนกันยายน 2556 และส่งผลให้ในปี 2557 บริษทั ฯ มีต้นทุนทาง
การเงินเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าจานวน 4.51 ล้านบาท
กำไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาข้างต้น บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี 2555-2557 จานวน 30.84 ล้านบาท
16.61 ล้านบาท และ 62.79 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 2.90 ร้อยละ 1.19 และ
ร้อยละ 2.70 ตามลาดับ
กาไรสุทธิในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 14.23 ล้านบาท การลดลงของกาไรสุทธิมสี าเหตุ
หลักมาจากบริษทั ฯ ได้รบั แบบแจ้งการประเมินอากร เรียกเก็บเงินอากรขาเข้า จานวน 42 แบบจาก
กรมศุลกากร โดยบริษัทฯ ได้รบั แจ้งให้ชาระค่ าอากรที่ขาด ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ขาด ปรับหนึ่งเท่าของ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีข่ าด อากรเพิม่ ตามระยะเวลา ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามระยะเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็ น
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณจานวน 70.41 ล้านบาท ทัง้ นี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว บริษทั ฯ จะมี
กาไรสุทธิจานวน 87.02 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 6.25
กาไรสุทธิในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้ าจานวน 46.18 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิ
เนื่องจากบริษทั ฯ บริษัทฯ ได้รบั งานโครงการ Zawtika จานวน 18 สัญญาซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม
1,073.02 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2557 บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลภายนอก
ในราคาเทียบเท่าราคาหุน้ ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ (Par value) บริษทั ฯ จึงมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจ่ายโดย
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ซง่ึ เป็ นค่าใช้จ่ายทางบัญชีจานวน 78.56 ล้านบาท ทัง้ นี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ
ดังกล่าว บริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิจานวน 141.35 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 6.08
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2555-2557 เท่ากับร้อยละ 9.13 ร้อยละ 4.80 และร้อยละ
14.90 ตามลาดับ ซึง่ อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงของกาไรสุทธิ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในปี 2557 จานวน 181.25 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปนั ผลร้อยละ 1,091.11 ของกาไรสุทธิของบริษทั ฯ
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16.1.3 กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 889.35 ล้านบาท 1,243.60 ล้าน
บาท และ 1,245.06 ล้านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์ทส่ี าคัญประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บ สินค้าคงเหลือ และทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 จานวน 354.25 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
39.83 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้
เรียกเก็บรวมจานวน 230.35 ล้านบาทซึ่งเป็ นการเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากการขายและบริการ และ
รายได้จากการก่อสร้าง รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 106.75 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จานวน 1.46 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.12
มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยงั
ไม่ได้เรียกเก็บจานวน 48.10 ล้านบาทซึง่ เป็ นการเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากการขายและบริการ รวมถึง
การลดลงของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 150.96 ล้านบาท
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
และเงินฝากประจาทีถ่ งึ กาหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ
2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 56.12 ล้านบาท 49.27 ล้านบาท และ
39.44 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 6.31 ร้อยละ 3.96 และร้อยละ 3.17 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น และลูกหนี้ ค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บ
 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูก หนี้ การค้า และลูก หนี้ อ่นื ได้แ ก่ ค่า ใช้จ่า ยจ่ า ยล่ วงหน้ า เงิน ทดลองจ่ าย เงินมัดจ า เงินจ่ า ย
ล่วงหน้าให้แก่ผรู้ บั เหมาช่วง เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เท่ากับ 229.88 ล้านบาท 333.17 ล้านบาท และ 475.60 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 25.85 ร้อยละ 26.79 และร้อยละ 38.20 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ ในทุกปี ตามรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
 ลูกหนี้ ค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำที่ยงั ไม่ได้เรียกเก็บ
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บคือจานวนเงินทัง้ สิน้ ทีบ่ ริษทั ฯ มีสทิ ธิเรียกร้องผูว้ ่า
จ้างสาหรับงานก่อสร้าง ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีลูกหนี้ค่า
ก่อสร้างตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บเท่ากับ 7.66 ล้านบาท 134.72 ล้านบาท และ 40.39 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.86 ร้อยละ 10.83 และร้อยละ 3.24 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
บริษทั ฯ ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ลกู หนี้ ประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต และสภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญร้อยละ 50 ของสารองมูลค่าลูกหนี้สาหรับลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระ 6-12 เดือน และตัง้ สารองร้อยละ
100 ของสารองมูลค่าลูกหนี้สาหรับลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระมากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
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บริษทั ฯ มีอตั ราหมุนเวียนลูกหนี้การค้ารวมในปี 2555-2557 เท่ากับ 4.76 เท่า 4.42 เท่า และ 5.27
เท่า ตามลาดับ และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ รวมในปี 2555-2557 เท่ากับ 75.59 วัน 81.38 วัน 68.26
วัน ตามลาดับ การวิเคราะห์อตั ราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเก็บหนี้แยกตามกลุ่มธุรกิจ มี
รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีอตั ราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าในปี
2555-2557 เท่ากับ 3.93 เท่า 4.17 เท่า และ 6.57 เท่า ตามลาดับ และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
เท่ากับ 91.71 วัน 86.27 วัน และ 54.83 วัน ตามลาดับ
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์มอี ตั ราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าในปี 2555-2557 เท่ากับ
4.52 เท่า 4.28 เท่า และ 3.68 เท่า ตามลาดับ และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ เท่ากับ 79.69 วัน
84.08 วัน และ 97.95 วัน ตามลาดับ
ั ๊ ตสาหกรรมมีอตั ราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าในปี 2555-2557 เท่ากับ 6.89 เท่า
3. กลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
6.07 เท่า และ 7.51 เท่า ตามลาดับ และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ เท่ากับ 52.26 วัน 59.36 วัน และ
47.96 วัน ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับช่วงเวลาชาระหนี้ (Credit Term) ทีใ่ ห้กบั ลูกค้าทีป่ ระมาณ
30-60 วัน
เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้ แก่บุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นเงินกูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกันและชาระ
คืน เมื่อ ทวงถาม เงิน ให้กู้ ยืม จากกิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน คิด ดอกเบี้ย ในอัต ราใกล้ เ คีย งกับ อัต รา
ผลตอบแทนเงินฝากประจาธนาคารพาณิชย์ และเงินให้กู้ยมื จากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันคิดดอกเบีย้ ใน
อัตราใกล้เคียงกับต้นทุนการกู้ยมื ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
บริษทั ฯ มีเงินให้กู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้องจานวน 12.60 ล้านบาท 28.00 ล้าน
บาท และ 126.27 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.42 ร้อยละ 2.25 และร้อยละ 10.14 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สิ นค้ำคงเหลือ
สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสาเร็จรูป งานระหว่างทา และสินค้าระหว่างทาง ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือเท่ากับ 364.00 ล้านบาท 335.13 ล้านบาท
และ 309.65 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40.93 ร้อยละ 26.95 และร้อยละ 24.87 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินค้าคงเหลือในปี 2556 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 28.87 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.93 มีสาเหตุจากการตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจานวน 23.56 ล้านบาท ส่งผล
ให้สนิ ค้าคงเหลือสุทธิในปี 2556 ลดลง สินค้าคงเหลือในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนหน้าจานวน 25.47
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.60 เนื่องจากบริษทั ฯ จาหน่ ายสินค้าคงเหลือทัง้ หมดในส่วนงานติดตัง้
อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) ให้กบั บุคคลภายนอก
บริษทั ฯ มีนโยบายตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณาจาก ลักษณะทางกายภาพของ
สินค้าลักษณะการใช้งานของสินค้า และปจั จัยเฉพาะเช่น ความล้าสมัย สินค้าเคลื่อนไหวช้า เป็ นต้น
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีอตั ราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ รวมเท่ากับ 2.26 เท่า 3.19 เท่า และ 6.51 เท่า
ตามลาดับ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 158.95 วัน 112.83 วัน และ 55.31 วัน ตามลาดับ
การวิเ คราะห์อ ัต ราหมุ น เวีย นสิน ค้า คงเหลือ และระยะเวลาขายสินค้า เฉลี่ย แยกตามกลุ่ม ธุ ร กิจ มี
รายละเอียดดังนี้
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1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมอี ตั ราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี
2555-2557 เท่ากับ 30.20 เท่า 73.76 เท่า และ 49.66 เท่า ตามลาดับ และระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ยเท่ากับ 11.92 วัน 4.88 วัน และ 7.25 วัน ตามลาดับ โดยปกติ บริษทั ฯ จะสังซื
่ ้อสินค้า
สาหรับงานก่อสร้างวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเมื่อบริษัทฯ ได้รบั การว่าจ้างสาหรับการ
ให้บริการในงานโครงการนัน้ ๆ จึงทาให้ระยะเวลาขายสินค้าอยู่ในระดับทีไ่ ม่สงู มาก
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์มอี ตั ราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2555-2557 เท่ากับ
1.59 เท่า 1.79 เท่า และ 2.75 เท่า ตามลาดับ และระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ เท่ากับ 226.43 วัน
201.06 วัน และ 130.96 วัน ตามลาดับ บริษัท ฯ ได้สารองสิน ค้า และอุป กรณ์ เ กี่ย วกับการ
ออกแบบ ก่อสร้าง และบารุงรักษาสถานีบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ อย่างไรก็
ตาม ในช่วงปี 2556-2557 ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชนหลายรายชะลอการสร้างสถานีบริการ
จึงทาให้บริษัทฯ ชะลอการสังซื
่ อ้ สินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ และใช้สนิ ค้าและอุปกรณ์ทม่ี อี ยู่ในการ
ให้บริการงานก่อสร้างและการบารุงรักษาสถานีบริการ
ั๊
3. กลุ่มธุรกิจปมระบบอุ
ตสาหกรรมมีอตั ราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2555-2557 เท่ากับ 5.88
เท่า 4.75 เท่า และ 5.43 เท่า ตามลาดับ และระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ เท่ากับ 61.22 วัน 75.78
วัน และ 66.27 วัน ตามลาดับ ระยะเวลาการขายสินค้าทีส่ งู เนื่องจากบริษทั ฯ มีบางสินค้าทีเ่ ป็ น
สินค้าล้าสมัยซึง่ ยังไม่ได้ขายออกสู่ตลาด และสินค้าบางส่วนเป็ น Spare parts ซึง่ บริษทั ฯ เก็บ
สารองไว้เพื่อใช้ในกรณีซ่อมแซมสินค้า
ลูกหนี้ เงิ นประกันผลงำน
ลูกหนี้เงินประกันผลงานเป็ นเงินประกันผลงานสาหรับงานก่อสร้าง ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2557 บริษทั ฯ มีลกู หนี้ประกันผลงานจานวน 6.75 ล้านบาท และ 12.83 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นร้อยละ 0.54 และร้อยละ 1.03 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ลูกหนี้ประกันผลงานในปี 2557
เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 จานวน 6.08 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 90.00 เป็ นการเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จาก
การก่อสร้างทีเ่ พิม่ ขึน้
เงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ นที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินทีใ่ ช้เป็ นหลักประกัน ได้ใช้เป็ นหลักประกันในการออกหนังสือค้าประกัน การใช้
ไฟฟ้า เป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และเป็ นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีเงินฝากสถาบันการเงินที่
ใช้เป็ นหลักประกันจานวน 14.87 ล้านบาท 24.91 ล้านบาท และ 34.99 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.67 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 2.81 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
เงิ นลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนเผื่อขายเป็ นเงินทีล่ งทุนในตราสารในความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายจานวน 25.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.05 ของสินทรัพย์รวม ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ Petroleum Trading Lao Public Company (PTL) ซึ่งเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ประเทศลาว
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สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ซิ ง่ึ กาหนดให้บริษทั ฯ ระบุ
ผลแตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร
เพื่อ รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิน ทรัพ ย์หรือหนี้ สนิ ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีต ามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนด โดยจากการนามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั มิ ผี ลทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 2.68 ล้านบาท 16.91 ล้าน
บาท และ 17.48 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ร้อยละ 1.36 และร้อยละ 1.40 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 193.22 ล้าน
บาท 299.96 ล้านบาท และ 149.00 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 21.73 ร้อยละ 24.12 และร้อย
ละ 11.97 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 เท่ากับ 106.75 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
55.25 มีสาเหตุมาจากบริษทั ฯ ได้ซอ้ื ทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และ
ลงทุนเพิม่ เติมในส่วนสาธารณู ปโภค เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สานักงาน และยานพาหนะที่
เพิม่ ขึน้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 132.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
14.92 มีส าเหตุ ห ลัก มาจากบริษัท ฯ ได้ข ายที่ดิน ที่จ ัง หวัด นครราชสีม า และขายอาคาร รวมถึง
สาธารณูปโภคบางส่วนทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ให้กบั บริษทั เค เวน
เซอร์ จากัดจานวน 148.54 ล้านบาท
บริษัทฯ มีนโยบายคิดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์โดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยส่วนปรับปรุงทีด่ นิ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารมีอายุการใช้งาน 10-20 ปี ระบบสาธารณูปโภค
มีอายุการใช้งาน 5 ปี เครื่องมือและอุปกรณ์มอี ายุการใช้งาน 5 ปี เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สานักงาน
มีอายุการใช้งาน 3 ปี และ 5 ปี และยานพาหนะมีอายุการใช้งาน 5 ปี ทัง้ นี้ ในปี 2555-2557 บริษทั ฯ มี
ค่าเสือ่ มราคาเท่ากับ 33.39 ล้านบาท 34.73 ล้านบาท และ 46.24 ล้านบาท ตามลาดับ ค่าเสือ่ มราคาที่
เพิ่ม ขึ้น มีส าเหตุ จ ากการลงทุ น เพิ่ม ในที่ดิน และส่ว นปรับ ปรุ ง ที่ดิน อาคาร ระบบสาธารณู ป โภค
เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั ฯ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนจานวน 0.82 ล้านบาท 2.07 ล้านบาท และ 2.39 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.17 และร้อยละ 0.19 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ บริษทั ฯ มีนโยบาย
การคิดค่าตัดจาหน่ ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามอายุการให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ประมาณ 3-10 ปี
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16.1.4 สภำพคล่อง
กระแสเงิ นสด
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดในปี 2555-2557 รายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดลดลงสุทธิ

ปี 2556
134.41
(159.65)
18.38
(6.85)

ปี 2557
271.32
(8.71)
(272.44)
(9.83)

ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั กระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวน 134.41 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มา
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จานวน 103.39 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยงั
ไม่ได้เรียกเก็บเพิม่ ขึน้ จานวน 127.06 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลงจานวน 8.89 ล้านบาท
ในขณะทีเ่ จ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จานวน 197.25 ล้านบาท รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับ
ล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ จานวน 17.70 ล้านบาท บริษทั ฯ ใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนจานวน 159.65
ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จานวน 133.72 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื
ระยะสัน้ แก่บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 39.00 ล้านบาท และบริษทั ฯ ได้รบั กระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 18.38 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจานวน 130.21 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันจานวน
460.12 ล้านบาท จากผลของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหา
เงิน ส่งผลให้บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดลดลงจานวน 6.85 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 49.27 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้รบั กระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวน 271.32 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มา
จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จานวน 141.76 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยงั
ไม่ได้เรียกเก็บลดลงจานวน 94.33 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลงจานวน 40.77 ล้านบาท ในขณะ
ทีเ่ จ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ จานวน 75.25 ล้านบาท รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
เพิม่ ขึน้ จานวน 54.61 ล้านบาท บริษทั ฯ ใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนจานวน 8.71 ล้านบาท ซึง่
ส่วนใหญ่มาจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 126.27 ล้านบาท และ
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนเผื่อขายจานวน 25.53 ล้านบาท และบริษทั ฯ ใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน 272.44 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจ่ายคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลและ
กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันจานวน 799.99 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 126.67 ล้านบาท และเงินปนั ผลจ่ายจานวน 181.25 ล้านบาท จากผลของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลง
จานวน 9.83 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน
39.44 ล้านบาท

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 20

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

16.1.5 แหล่งที่มำของเงิ นทุน
หนี้ สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 551.70 ล้านบาท 889.34 ล้านบาท
และ 756.63 ล้านบาท ตามลาดับ หนี้สนิ ทีส่ าคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 จานวน 337.64 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61.20
มีสาเหตุ หลักจากการเพิม่ ขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื และรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับ
ล่วงหน้า จานวน 218.29 ล้านบาท ตามการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายและบริการ และรายได้จาก
การก่อสร้าง และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 114.10 ล้านบาท
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2557 ลดลงจากสิน้ ปี 2556 จานวน 132.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.92 มี
สาเหตุหลักจากการชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องและเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงินทัง้ จานวน
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน และเจ้าหนี้ทรัสต์รซี ที ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 100.16 ล้านบาท 46.18 ล้านบาท และ
117.65 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 11.26 ร้อยละ 3.71 และร้อยละ 9.45 ของหนี้สนิ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ ซึง่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ดังกล่าวใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อ่นื ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ เงินมัดจา
เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
จานวน 154.10 ล้านบาท 354.70 ล้านบาท และ 424.39 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 17.33
ร้อยละ 28.52 และร้อยละ 34.90 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ เจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึน้
ในทุกปี เนื่องจากบริษทั ฯ มียอดคาสังซื
่ อ้ สินค้า และการให้บริการที่เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ ซือ้ สินค้า
และอุปกรณ์เพื่อจาหน่ายเพิม่ ขึน้ จากผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ
รำยได้ค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำรับล่วงหน้ ำ
รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้าคือจานวนเงินทัง้ สิน้ ที่ผู้ว่าจ้างมีสทิ ธิเรียกร้องจากบริษัทฯ
สาหรับงานก่อสร้าง ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีรายได้ค่าก่อสร้าง
ตามสัญญารับล่วงหน้าจานวน 0.44 ล้านบาท 18.14 ล้านบาท และ 72.75 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นร้อยละ 0.05 ร้อยละ 1.46 และร้อยละ 5.84 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกบุคคลและกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นเงินกูย้ มื ทีไ่ ม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกันและชาระคืน
เมื่อ ทวงถาม เงิน กู้ยืม จากกิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน มีก ารจ่ า ยดอกเบี้ย ในอัต ราใกล้เ คีย งกับ อัต รา
ผลตอบแทนเงินฝากประจาธนาคารพาณิชย์ และไม่คดิ ดอกเบี้ยระหว่างกันจากเงินกู้ยมื จากบุคคลที่
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เกีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องจานวน 232.41 ล้านบาท และ 198.06 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 26.13
และร้อยละ 15.93 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ ได้ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทัง้ หมดให้แก่บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเรียบร้อยแล้ว
เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน
14.40 ล้านบาท 128.49 ล้านบาท และ 1.82 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.62 ร้อยละ 10.33
และร้อยละ 0.15 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ ในระหว่างปี 2556 บริษทั ฯ ได้ทา
สัญญากูเ้ งินจานวน 68.00 ล้านบาท และ 67.00 ล้านบาท รวมกันสองวงเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่ง และในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 2 วงเงินดังกล่าวแล้วทัง้ จานวน
หนี้ สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิ น
บริษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพื่อ เช่าพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ โดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุสญ
ั ญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ 3-5 ปี
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจานวน
29.37 ล้านบาท 29.90 ล้านบาท และ 30.76 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 3.30 ร้อยละ 2.40
และร้อยละ 2.47 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ประมำณกำรหนี้ สินระยะสัน้
ประมาณการหนี้สนิ ระยะสัน้ ประกอบด้วยภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าดาเนินงานได้แก่ ค่าเช่าทีด่ นิ
ค่าเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน ค่าเช่ารถยนต์ ค่า เช่าใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการค้าประกัน ทัง้ นี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีประมาณการหนี้สนิ ระยะสัน้ จานวน 0.84 ล้านบาท
2.28 ล้านบาท และ 2.10 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.18 และร้อยละ 0.17 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
บริษทั ฯ ได้นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มาปฏิบตั โิ ดยบริษทั กาหนด
โครงการผลประโยชน์พนักงานให้เป็ นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สทิ ธิแก่
พนักงานที่เกษียณอายุ และทางานครบตามระยะเวลาที่กาหนดจะได้รบั เงินชดเชยดังกล่าว ภายใต้
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว บริษทั ฯ คานวณหนี้สนิ ตามโครงการผลประโยชน์พนักงานจากการ
ประมาณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และใช้ขอ้ สมมติฐานประกอบการคานวณ
อาทิเช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ ของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเท่ากับ 13.39 ล้าน
บาท 15.96 ล้านบาท และ 18.84 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 1.51 ร้อยละ 1.28 และร้อยละ
1.51 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ว นของผู้ถือ หุ้น ที่สาคัญ ประกอบด้ว ย ทุ น ที่อ อกและช าระแล้ว และก าไรสะสม ทัง้ นี้ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 337.65 ล้านบาท 354.26 ล้าน
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บาท และ 488.43 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 37.97 ร้อยละ 28.49 และร้อยละ 39.23 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตามลาดับ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 จานวน 16.61 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.92 เป็ นผลมาจากบริษทั ฯ มีกาไรสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการดาเนินงาน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2556 จานวน 134.17 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
37.87 มีสาเหตุทส่ี าคัญมาจาก
1. ทุนเรือนหุน้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2557 มีมติให้
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากจานวน 50.00 ล้านบาทเป็ นจานวน 62.50 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญจานวน 12,500 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 1,000.00 บาท ให้แก่บุคคลภายนอก และเมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2557 ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2557 มีมติให้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก
จานวน 62.50 ล้านบาทเป็ นจานวน 225.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 162,500 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1,000.00 บาท
บริษทั ฯ บันทึกส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์จานวน 78.56 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลภายนอก ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่องการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ทาให้บริษทั ฯ ต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างราคา ณ วันทีใ่ ห้สทิ ธิ
ในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนและราคายุตธิ รรมของหุน้ ดังกล่าวในการบันทึกเป็ นส่วนเกินทุนจากการจ่าย
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
2. กาไรสะสม เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลแก่ผถู้ อื หุน้ จานวน 62,500 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1,000.00 บาท)
ในอัตราหุน้ ละ 2,900.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 181.25 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกาไรสะสม
เพิม่ ขึน้ จากผลการดาเนินงานในปี 2557 ซึง่ มีกาไรสุทธิจานวน 62.79 ล้านบาท
ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.63
เท่า 2.51 เท่า และ 1.55 เท่า ตามลาดับ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี
2555 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและการเพิม่ ขึน้ เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่นื อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 มีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงของเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ชาระคืนเงินกู้ทงั ้ จานวนในระหว่างปี 2557
และการเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากการเพิม่ ทุนจานวน 175.00 ล้านบาท
16.2 ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อำจมีผลต่อผลกำรดำเนิ นงำนหรือฐำนะกำรเงิ นในอนำคต
1. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยด้ำนพลังงำน
นโยบายด้านพลังงานของประเทศถูกกาหนดโดยรัฐบาลซึง่ มีการปรับเปลีย่ นไปตามคณะรัฐมนตรีแต่ละชุด
ทัง้ นี้ รัฐบาลยังคงมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคขนส่งแทนน้ ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากมีราคาถูกและเป็ นพลังงานสะอาดที่สามารถจัดหาได้ทงั ้ จากแหล่งในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมปี ริมาณทีส่ งู ขึน้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ส่งผลให้เกิดการลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
จ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดสรรปริมาณก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซ
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ธรรมชาติ ซึง่ การขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็ นปจั จัยทีส่ ร้างโอกาสในการรับงานโครงการ
ก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้จากลุ่ม
ธุรกิจนี้ให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้
2. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยรำคำก๊ำซ NGV
ราคาก๊าซ NGV ที่ซ้อื ขายกันในประเทศจะถูกกาหนดโดยรัฐบาล ในปี 2554 คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มมี ติขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในระดับ 8.50 บาทต่อ
กิโลกรัม และทยอยปรับขึน้ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 0.5 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงธันวาคม 2555
และในปี 2555 กพช. มีมติตรึงราคาก๊าซ NGV อยู่ท่ี 10.50 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง. มีมติปรับราคาก๊าซ (NGV ขึน้ อีก 1 บาทต่ อ
กิโลกรัมเป็ น 11.50 บาทต่อกิโลกรัม และต่อมาราคาก๊าซ NGV ได้ปรับเพิม่ เป็ น 12.50 บาทต่อกิโลกรัม
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นมา ในปี 2558 ทีป่ ระชุม กบง. เห็นชอบแนวทางการปรับราคาก๊าซ
NGV ให้สอดคล้องกับต้นทุน โดยการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ขึน้ ในอัตรา 0.50 บาทต่อกิโลกรัม
จากเดิมก๊าซ NGV ราคา 12.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็ น 13.00 บาทต่อกิโลกรัม ซึง่ ความไม่แน่ นอนของ
นโยบายราคาก๊าซ NGV อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ของบริษทั ฯ
3. ควำมไม่สมำ่ เสมอของรำยได้จำกงำนลักษณะโครงกำร
การก่อสร้างสถานีว ัดและระบบท่ อส่งก๊า ซธรรมชาติเป็ น การให้บ ริก ารที่มีการว่า จ้า งเป็ นลัก ษณะงาน
โครงการ ไม่มกี ารทาสัญญาว่าจ้างเป็ นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาจส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้ทไ่ี ม่ความ
สม่ าเสมอและไม่มคี วามต่อเนื่องจากการให้บริการในกลุ่มธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้
ความสาคัญกับคุณภาพของการให้บริการ และการส่งมอบงานตามเวลาที่กาหนด จึงทาให้ได้รบั ความ
ไว้วางใจจากเจ้าของโครงการและผูร้ บั เหมาหลักในการว่าจ้างสาหรับงานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในโรงไฟฟ้า
และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง ซึง่ ส่งผลต่อการลงทุนก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติทม่ี ากขึน้
4. ผลกระทบจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 225.00 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในปี
2557 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 62.79 ล้านบาท หรือคิดเป็ นกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.28 บาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
เสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้จานวน 75.00 ล้านหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ภายหลังการเพิม่ ทุน บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 300.00 ล้านบาท มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท เมื่อพิจารณาผลจากการเพิม่ ทุนดังกล่าว จะทาให้กาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557
ลดลงเป็ น 0.21 บาท ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินธุรกิจให้มผี ลประกอบการกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้
เพียงพอทีจ่ ะรองรับจานวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว จะทาให้ผลตอบแทนต่างๆ ลดลง (Dilution Effect) เช่น
กาไรต่อหุน้ ลดลงร้อยละ 25.00 จากผลของการเพิม่ ทุนดังกล่าว

ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 24

