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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 4 – 6 พฤศจิ กายน 2558)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผูเ้ สนอขาย

: บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

ประเภทธุรกิ จ

: ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ ได้แก่ สถานีบริการ ออกแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษาและบริหาร
จัด การสถานี บ ริก าร
และธุ ร กิจ ออกแบบและจ าหน่ า ยระบบปั๊ ม
อุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
และโรงไฟฟ้า

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: 150,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

: - เสนอขายต่ อ ผู้มีอุ ป การคุ ณ ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์จ านวน
112,500,000 หุน้
- เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จานวน 37,500,00 หุน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิใน
การใช้ดุลยพินิ จในการเปลี่ย นแปลงจานวนหุ้น สามัญที่จดั สรรให้แก่ ผู้
ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุน้ สามัญตาม
รายละเอียดทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้การจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จใน
การขายสูงสุด

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย

:  รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจาหน่าย (Best Effort)
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ทัง้ นี้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิก
การจาหน่ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้
ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (รายละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน

: 3.50 บาทต่อหุน้ มูลค่าการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า
มูลค่าที่ตราไว้ (par) :

: 525,000,000 บาท
: -ไม่ม-ี

0.50 บาทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2558 :

0.99 บาทต่อหุน้

ที่ มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่ เสนอขาย:
การกาหนดราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อ
หุน้ ของบริษทั ฯ (Price to Earnings Ratio: P/E) ทัง้ นี้ ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย 3.50 บาทต่อหุน้ หากพิจารณา
อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) โดยคานวณจากกาไรสุทธิของผลประกอบการรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานตามงบการเงินนัน้ จะไม่สามารถ
คานวณอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) ได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี หากคานวณกาไรสุทธิของบริษทั ฯ โดยไม่พจิ ารณาผลกระทบจากรายการปรับปรุงทางบัญชีทเ่ี กิดขึน้
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์จานวน 78.56 ล้านบาท ค่าเผื่อ
การด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์สถานีบริการ สาขากาแพงเพชร และสถานีบริการ สาขาพิษณุโลก จานวน 78.66 ล้าน
บาท และค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือรวมจานวน 33.63 ล้านบาท จะทาให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในรอบ 12
เดือนทีผ่ ่านมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 139.56 ล้านบาท ทัง้ นี้ ราคาหุน้
สามัญทีเ่ สนอขาย 3.50 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ 15.05 เท่า โดย
คานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกาไรสุทธิของบริษทั ฯ (ไม่รวมผลกระทบรายการปรับปรุงทางบัญชี) เท่ากับ 0.23
บาทต่อหุน้ (จานวนหุน้ ทีใ่ ช้ในการคานวณมาจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ซึง่ เท่ากับ 600 ล้านหุน้ )
ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้คดิ เป็ นส่วนลดร้อยละ 57.23 จาก P/E เฉลีย่ ในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ของบริษทั จดทะเบียนที่
ดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ โดยเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจก่อสร้างวางท่อส่งก๊า ซ
ธรรมชาติ บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติท่ใี ช้กบั ยานยนต์ และบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจจาหน่ าย
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เท่ากับ 35.18 เท่า (โดยข้อมูลทางการเงินของบริษทั จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจ
คล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทีน่ ามาประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่ได้พจิ ารณาค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ เกี่ยวข้อ งกับกระแสเงิน สด (non-cash) ซึ่งอาจเป็ นรายการผลกระทบทางบัญ ชีของบริษัทฯ นัน้ ๆ) ทัง้ นี้
อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทีย่ งั ไม่ได้พจิ ารณาถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเฉลีย่ ของบริษทั
จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยเป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจก่อสร้างวางท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทใ่ี ช้กบั ยานยนต์ และบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
จาหน่ายอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึง
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วันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
บริษทั

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั ่น รับ เหมาก่ อ สร้า งในงานวางระบบท่ อ
จากัด (มหาชน) (TRC)
ติ ด ตั ้ง ระบบวิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า ง
โรงงานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และ
พัฒนาโครงการและการลงทุน

ตลาดรองที่จด
ราคาเฉลี่ย P/E เฉลี่ย
ทะเบียน/กลุ่ม
(บาท) /1
(เท่า) /2
อุตสาหกรรม
SET/
2.18
35.42
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

บริษทั สแกน อินเตอร์ จากัด ธุร กิจ สถานี บ ริก ารก๊ า ซธรรมชาติห ลัก SET/ทรัพยากร
(มหาชน) (SCN)
โดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจ
สถานี บริการก๊ าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ ธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตัง้
ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษทั สยามแก๊ส แอนด์
ค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG), ขนส่ง SET/ทรัพยากร
ปิ โตรเคมิคลั ส์ จากัด
ก๊ าซ LPG, ผลิต และจ าหน่ ายถัง ก๊ า ซ
(มหาชน) (SGP)
LPG
บริษทั ซัสโก้ จากัด
(มหาชน) (SUSCO)

บริษทั ไพโอเนียร์ มอเตอร์
จากัด (มหาชน)

จ า ห น่ าย น้ า มั น เ ชื้ อ เพ ลิ ง แล ะ ก๊ า ซ SET/ทรัพยากร
ธรรมชาติผ่ า นสถานี บ ริก ารน้ า มัน และ
ก๊าซธรรมชาติภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษทั และจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงสู่
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิ ต แ ล ะจ าหน่ ายม อ เต อ ร์ ส าหรั บ
mai/สินค้า
เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กาลังสาหรับ อุตสาหกรรม
ั๊
อุตสาหกรรม และเครื่อ งสูบน้ า ปมหอย
โข่ง และมอเตอร์สาหรับสระและสปา

9.59

35.52

11.37

66.40

3.09

8.51

2.27

30.04

ค่าเฉลี่ย

35.18

ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ: /1 เป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก คานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย
/2
เป็ น P/E เฉลีย่ คานวณจากข้อมูลการซือ้ ขายย้อนหลัง 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
/3
SGP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ขนส่งก๊าซ LPG และผลิตและจาหน่ายถังก๊าซ LPG ซึ่งต่างกับบริษทั ฯ ที่
ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV) อย่างไรก็ตาม SGP และบริษทั ฯ มีปจั จัยในการสร้างรายได้ท่ี
คล้ายคลึงกันจากการจาหน่ายก๊าซเพื่อใช้ในรถยนต์ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงนา SGP เป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย
ในครัง้ นี้ดว้ ย

สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period :
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารของบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้แก่ กลุ่มครอบครัววิมลเฉลา ซึง่ ถือหุน้ รวมจานวน
360,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ซึง่ หุน้ ทัง้ หมดจานวน 360,000,000 หุน้ ทีถ่ อื โดยครอบครัววิมลเฉลาเป็ นหุ้นทีต่ ิด Silent
Period ทัง้ จานวน
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:  SET
 MAI
ตลาดรอง
: ทรัพยากร (Resources)
กลุ่มอุตสาหกรรม
:  Profit Test  Market Capitalization Test
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน
เหตุผลการเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ Market Capitalization:
ในปี 2557 ซึ่งเป็ นปี ล่าสุด บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจานวน 53.31 ล้านบาท ซึ่งการขาดทุนเป็ นผลจากการบันทึก
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการพิเศษทางบัญชีทส่ี าคัญได้แก่ การตัง้ สารองค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ในสถานี
บริการ สาขากาแพงเพชร และสาขาพิษณุ โลก จานวน 78.66 ล้านบาท การตัง้ สารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือ รวมจ านวน 33.63 ล้า นบาท และการบัน ทึก ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิด จากการจ่ า ยโดยใช้หุ้น เป็ น เกณฑ์ซ่ึง เป็ น
ค่าใช้จ่ายทางบัญชีจานวน 78.56 ล้านบาท เป็ นต้น
จากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุน ในปี ล่าสุด จึง ไม่สามารถยื่นคาขอเข้าจดทะเบียนด้ว ยเกณฑ์กาไรสุทธิไ ด้ ทัง้ นี้
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน ต่ อประชาชนเป็ น ครัง้ แรก บริษัท ฯ คาดว่ าจะมีมูลค่า ตามราคาตลาด
(Market Capitalization) มากกว่า 1,000 ล้านบาท ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงยื่นแบบคาขอเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วยเกณฑ์ Market Capitalization Test
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้ นี้ ประมาณ 509.25 ล้านบาท ภายหลังหัก
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
จานวนเงิ นที่ใช้
ระยะเวลาที่ใช้เงิ นโดยประมาณ
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
(ล้านบาท)
ใช้เป็ นเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินทุน
503.70
ภายในปี 2560
หมุนเวียนในกิจการ
รวม
503.70
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

ส่วนที่ 1 หน้า 5

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

Systems: EPS) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสดั ส่วนการร่วมทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีร้อยละ 90.00 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ ประมูลงาน และก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และมีสดั ส่วนการร่วม
ทุนในกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ร้อยละ 25.00 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยและก่อสร้างสถานีวดั เพื่อวัด
ปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ โดยเน้นการวัดทีจ่ ุดซื้อขายตลอดทัง้ กระบวนการ
ตัง้ แต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซ
ธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัด
ปริมาณการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม อีกทัง้ บริษทั ฯ
ยังให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงออกแบบและติดตัง้
อุปกรณ์ ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ เช่น อุปกรณ์วดั ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph)
อุปกรณ์วดั อัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ (Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซ
ธรรมชาติ (Flow Computer)
2. กลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 สถานี บริการของบริษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “สยามราช”
บริษทั ฯ มีสถานีบริการภายใต้ช่อื “สยามราช” จานวน 2 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ สถานีบริการ สาขา
วิภาวดี และสถานีบริการ สาขาบางนา โดยให้บริการจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (“NGV”)
ให้กบั รถยนต์ทต่ี ดิ ตัง้ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง เช่น รถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคล
รถแท๊กซี่ รถตู้ รถบรรทุก และรถบริการขนส่ง เป็ นต้น
 สถานี บริการของบริษทั ฯ และบริหารจัดการให้แก่บริษทั ขนส่ง จากัด
บริษทั ฯ เป็ นผูก้ ่อสร้างสถานีบริการ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในสิ
์ นทรัพย์ และเป็ นผูใ้ ห้บริการบริหารจัดการ
สถานีบริการแก่บริษทั ขนส่ง จากัด (“บขส.”) เพื่อจาหน่ ายก๊าซ NGV ให้แก่รถโดยสารสาธารณะและรถ
ร่วมบริการของ บขส. เท่านัน้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสถานีบริการของบริษทั ฯ และบริหารจัดการให้แก่ บขส.
จานวน 2 แห่งได้แก่ สถานีบริการ สาขากาแพงเพชร และสถานีบริการ สาขาพิษณุโลก
 บริการบริหารจัดการสถานี บริการ
บริษัท ฯ ให้บ ริก ารด้า นการบริห ารจัด การสถานี บ ริก ารแก่ ผู้ป ระกอบการเอกชน ซึ่ง การให้บ ริก าร
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านการดาเนินธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงานประจา
สถานี และการบารุงรักษาสถานีบริการ โดยทีมงานที่มปี ระสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสถานีบริการ
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2.2 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการ
บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีบริการให้กบั ลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ ปตท. และ
ผูป้ ระกอบการเอกชน การให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีบริการครอบคลุมถึงการ
ออกแบบก าหนดแผนผัง สถานี บ ริก าร ออกแบบการติด ตัง้ และก าหนดต าแหน่ ง ระยะห่ า งระหว่ า ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละชนิด คัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานทีแ่ ละการใช้งาน
งานวิศวกรรมระบบความปลอดภัย และระบบป้องกันการเกิดเหตุ ฉุกเฉินในสถานีบริการ รวมถึงการ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขัน้ ตอนของงานก่อสร้างสถานีบริการโดยทีมงานวิศวกรที่มคี วามรู้และ
ประสบการณ์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ในสถานีตามแนวท่อ (Conventional Station) การให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้าง
สถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ครอบคลุมถึงการออกแบบติดตัง้ และกาหนด
ตาแหน่งระยะห่างระหว่างเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละชนิด คัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เหมาะสม
กับสถานทีแ่ ละการใช้งาน งานวิศวกรรมระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินจาก
การดาเนินงาน รวมถึงการควบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขัน้ ตอนของงานก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์โดยทีมงานวิศวกรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
2.3 บารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัท ฯ ให้บ ริก ารบ ารุ ง รัก ษา ซ่ อ มแซม ปรับ ปรุ ง ระบบและอุ ป กรณ์ ใ นสถานี บ ริก าร โดยทีม งานที่มี
ประสบการณ์และช่างเทคนิคเฉพาะทาง การให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาสถานีบริการ ครอบคลุมถึง
การให้บริการบารุงรักษาสถานีตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และการให้บริการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาสถานีในกรณีฉุกเฉิน ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสานักงานบริการบารุงรักษาตัง้ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลจานวน 3 แห่งได้แก่ สานักงานบริการกาญจนาภิเษก สานักงานบริการเกษตรนวมินทร์ และ
สานักงานบริการบางนา ซึง่ มีทมี งานและช่างเทคนิคประจาอยู่ตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อครอบคลุมการให้บริการ
บารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. และผู้ประกอบการเอกชนทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัด
ใกล้เคียง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี งานและช่ างเทคนิคทีใ่ ห้บริการบารุงรักษาสถานีบริการโดยประจาอยู่
ในทุกภูมภิ าค ซึ่งทาให้บริษัทฯ มีศกั ยภาพในการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการได้ค รอบคลุมทุกภาค
ส่วนในประเทศไทย อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์บริการข้อมูลและแจ้งปญั หา (Call center) ทีเ่ บอร์ 02-7057000 เพื่อให้ผปู้ ระกอบการสถานีสามารถติดต่อแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อการให้บริการทีร่ วดเร็ว
ฉับไว และทันต่อสถานการณ์
3. กลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
บริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมเกีย่ วกับระบบปั๊ มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า และจาหน่ ายระบบปั๊ มอุตสาหกรรมและ
ระบบอุปกรณ์ วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้า ที่
บริษทั ฯ ออกแบบและจาหน่าย มีรายละเอียดดังนี้
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ั ๊ ตสาหกรรม ได้แก่ ปมั ๊ Gear ปมั ๊ Sanitary ปมั ๊ Screw ปมและระบบสุ
ั๊
 ระบบปมอุ
ญญากาศ ปมั ๊ Diaphragm
ปมั ๊ Process Metering และปมั ๊ 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
206,100,000
51,300,000
51,300,000
51,300,000
360,000,000
28,800,000
28,800,000
18,000,000
7,200,000
7,200,000
450,000,000
450,000,000

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
206,100,000
51,300,000
51,300,000
51,300,000
360,000,000
28,800,000
28,800,000
18,000,000
7,200,000
7,200,000
450,000,000
150,000,000
600,000,000

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
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คณะกรรมการบริษทั ฯ:
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายกนกศักดิ ์ ปิ่ นแสง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายเกียรติ วิมลเฉลา
กรรมการ
3. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์
กรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ วิมลเฉลา
กรรมการ
5. นางวัชรี อัตถากร
กรรมการ
6. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายบุญประสิทธิ ์ ตัง้ ชัยสุข
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายพงษ์นมิ ติ ดุสติ นิตย์สกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางวัชรี อัตถากร ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
สรุปปัจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
กลุม่ ธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านพลังงาน
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลักของ ปตท.
 ความเสีย่ งจากการไม่สม่าเสมอของรายได้จากงานลักษณะโครงการ
 ความเสีย่ งจากการดาเนินโครงการล่าช้ากว่าทีก่ าหนดตามสัญญา
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูร้ บั เหมาช่วงรายใดรายหนึ่ง
 ความเสีย่ งจากการถูกฟ้องร้อง
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้าน
กลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (NGV)
 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายราคาก๊าซ NGV
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิง ปตท. ซึง่ เป็ นลูกค้ารายใหญ่ในส่วนงานบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูจ้ ดั จาหน่ายรายเดียว
 ความเสีย่ งจากการรับผิดชอบภาระหน้าทีก่ บั บขส. สาหรับจุดพักรถโดยสารทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณเดียวกัน
กับสถานีบริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก
 ความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะด้าน
กลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
 ความเสีย่ งจากการเข้ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่
 ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั เจ้าของตราสินค้าจะเข้ามาทาตลาดเอง
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2. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
 ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงความช่วยเหลือทางการเงินจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
3. ความเสี่ยงอื่นๆ
 ความเสีย่ งจากการบริหารงานทีพ่ ง่ึ พิงผูบ้ ริหารหลัก
 ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
 ความเสีย่ งจากการนาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ความเสีย่ งจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้
ลงทุนทีซ่ อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในการเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้
สรุปผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นที่สาคัญ:
สรุปผลการดาเนิ นงานที่สาคัญในปี 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
1

รายการ

ปี 2555

รายได้รวม (ล้านบาท)
ต้นทุนรวม (ล้านบาท)
กาไรขันต้
้ นรวม (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน2 (บาท)
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

1.033.13
789.17
243.96
30.84
0.61
23.61
2.90

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)

1,373.57
1,102.01
271.56
16.61
0.35
19.77
1.19

2,211.93
1,918.06
293.87
(53.31)
(1.12)
13.29
(2.38)

งวด 6 เดือน
แรกของปี
2557
1,305.49
1,108.86
196.64
77.09
0.78
15.06
5.87

งวด 6 เดือน
แรกของปี
2558
943.61
826.01
117.60
79.12
0.17
12.46
7.83

หมายเหตุ
1. ข้อมูลงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555 เป็ นการจัดทางบการเงินรวมโดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
2. จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักอ้างอิงจากมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ในปจั จุบนั

สรุปฐานะทางการเงิ นที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 และ 30 มิ ถนุ ายน 2558
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สนิ รวม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (ล้านบาท)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์1 (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 1 (ร้อยละ)

31 ธันวาคม
2555
889.35
551.70
337.65
1.63
3.47
9.13

31 ธันวาคม
2556
1,243.60
889.34
354.26
2.51
1.56
4.80

31 ธันวาคม
2557
1,131.17
758.83
372.33
2.04
(4.49)
(14.67)

30 มิ ถนุ ายน
2558
1,197.87
752.09
445.79
1.69
13.59
38.68

หมายเหตุ
1. ปรับปรุงการคานวณสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 และปี 2558 เป็ นอัตราส่วนเต็มปี (Annualized) เพื่อให้สามารถนาไปเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในอดีตได้
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ผลการดาเนิ นงาน:
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ
ั ๊ ตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษทั สยาม
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ราชธานี จากัด ในรูปแบบกิจการร่วมค้าจานวน 2 แห่งได้แก่ กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราช
ธานีและเอ็นจิเนียริง่ โปรดักส์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประมูลงานโครงการในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ตามลาดับ
รายได้หลักรวมมาจากกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ
ั ๊ ตสาหกรรม บริษัทฯ มีรายได้หลักรวมในปี 2555-2557
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจ ระบบปมอุ
จานวน 1,033.13 ล้านบาท 1,373.57 ล้านบาท และ 2,211.93 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี
(CAGR) ร้อยละ 46.32
บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2555-2557 จานวน 174.13 ล้าน
บาท 468.91 ล้านบาท และ 1,325.12 ล้านบาท ตามลาดับ การเติบโตของรายได้ท่สี าคัญในปี 2556 และปี 2557
เนื่องจากบริษัทฯ ได้รบั งานโครงการ Zawtika ซึ่งเป็ นโครงการก่อสร้างสถานีวดั และวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก
ประเทศพม่าต่อเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย โดยบริษทั ฯ ได้รบั การว่าจ้างในส่วนงานก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซ
ธรรมชาติและวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีมลู ค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 1,073.18 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จาก
โครงการ Zawtika ในปี 2556 และปี 2557 จานวน 99.10 ล้านบาท 963.29 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้ โครงการ
Zawtika เป็ นโครงการพิเศษที่มมี ูลค่างานสูง ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในปี 2556-2557 มีการเติบโตสูงกว่าปี ก่อนหน้าอย่างมีนยั สาคัญ อีกทัง้ ในปี 2556-2557 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้
จากงานโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติซง่ึ ดาเนินการภายใต้กจิ การร่วมค้ารวมจานวน 205.82
ล้านบาท และ 259.87 ล้านบาท ตามลาดับ
บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในปี 2555-2557 จานวน 628.56 ล้านบาท 713.40 ล้าน
บาท และ 665.34 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ รายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วย รายได้จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ รายได้จากการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ รายได้จากบริการ
บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และรายได้จากบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์
(Conversion kits) ความสามารถในการสร้างรายได้จากแต่ละส่วนงานจะแตกต่างกันในแต่ละปี ขน้ึ อยู่กบั สภาวะ
แวดล้อมการลงทุน การส่งเสริมจากรัฐบาล และความต้องการใช้ก๊าซ NGV ในช่วงเวลานัน้ ถ้าส่วนงานใดสร้างรายได้
ในจานวนทีไ่ ม่มากในช่วงเวลานัน้ บริษทั ฯ ยังมีสว่ นงานอื่นในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ทส่ี ามารถสร้าง
รายได้เพื่อทดแทนกันได้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์อย่างต่อเนื่องในทุกปี
ในเดือนธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ได้หยุดการดาเนินงานในส่วนงานบริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ (Conversion Kits) และจาหน่ ายอุปกรณ์ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ทงั ้ หมดให้แก่บุคคลภายนอก ด้วยเหตุน้ี
บริษทั ฯ จะไม่มรี ายได้จากส่วนงานการให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) นี้อกี ต่อไป
ั ๊ ตสาหกรรมในปี 2555-2557 จานวน 230.45 ล้านบาท 191.26 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมในทุกๆ ปี จาก
และ 221.48 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ ยังสามารถรักษาระดับรายได้จากกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
สินค้าทีห่ ลากหลายและรองรับต่อความต้องการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้หลักรวมจานวน 943.61 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้ามีสาเหตุหลักที่สาคัญมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้รายได้จากงานโครงการ Zawtika ในส่วนที่เหลือเพียงจานวน 0.56 ล้านบาท ในขณะทีง่ วด
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เดียวกันของปี ก่อนหน้า บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากงานโครงการ Zawtika ตามขัน้ ความสาเร็จของงานจานวน 762.19
ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้สว่ นใหญ่จากงานโครงการ Zawtika ไปแล้วในปี 2557
บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2555-2557 จานวน 243.96 ล้านบาท 271.56 ล้านบาท และ 293.87 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมร้อยละ 23.61 ร้อยละ 19.77 และร้อยละ 13.29 ตามลาดับ การเพิม่ ขึน้ ของ
กาไรขัน้ ต้นรวมในปี 2556 และปี 2557 ทีส่ าคัญมาจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติซง่ึ
บริษทั ฯ ได้รบั งานโครงการ Zawtika ซึง่ มีมูลค่าโครงการรวม 1,073.18 ล้านบาท อัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงในปี 2556
และปี 2557 ทีส่ าคัญมาจากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์เป็ นหลัก เนื่องจากการชะลอตัวของรายได้จาก
ส่ว นงานออกแบบและก่ อ สร้า งสถานีบ ริการ และส่ว นงานบริก ารติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ร ะบบก๊า ซในรถยนต์ รวมถึง การ
ปรับเปลีย่ นการคิดค่าบริการการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ คิด
ค่าบริการจากปริมาณก๊าซ NGV ทีจ่ าหน่ ายได้ของสถานีบริการนัน้ ๆ ทาให้รายได้จากการให้บริการบารุงรักษาสถานี
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ในส่วนนี้ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถในการสร้างรายได้ของสถานีบริการของ ปตท. ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็ นสิง่ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุนการ
ให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ตงั ้ สารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิม่ เติม
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีกาไรขัน้ ต้นรวมจานวน 117.60 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
12.46 กาไรขัน้ ต้นลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากการชะลอตัวของรายได้จากส่วนงานออกแบบและ
ก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. ในเขตพืน้ ที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยคิดค่าบริการตามปริมาณก๊าซ NGV ทีจ่ าหน่ายได้ของสถานีบริการนัน้ ๆ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องแบกรับภาระต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้น อีกทัง้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซ
ธรรมชาติลดลง เนื่องจากบริษทั ฯ ได้รบั รูร้ ายได้สว่ นใหญ่จากโครงการ Zawtika แล้วในปี 2557
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากโครงการ Zawtika แล้วจานวน 1,062.95 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 99.05 ของมูลค่าโครงการ (มูลค่าโครงการ Zawtika เท่ากับ 1,073.18 ล้านบาท) และบริษทั ฯ ยังเหลือมูลค่า
งานทีย่ งั ไม่ได้รบั รูอ้ กี จานวน 25.01 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.95 ของมูลค่าโครงการ ซึง่ โครงการ Zawtika จะแล้ว
เสร็จในเดือนธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม รายได้ทร่ี บั รูจ้ ากโครงการ Zawtika จะมีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าโครงการทัง้ หมด
ซึง่ เป็ นผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราในวันลงนามสัญญาว่าจ้างและวันทีร่ บั รูร้ ายได้งานโครงการ โดยผูว้ ่าจ้าง
ชาระค่าบริการเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แต่บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้เป็ นเงินสกุลบาท
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้ค่านายหน้าจานวน 1.53 ล้านยูโรหรือ 57.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
6.07 ของรายได้หลักรวม ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั รูร้ ายได้จากสัญญาค่านายหน้าจานวน 8 สัญญาจาก Siemens ซึง่ เป็ นคู่คา้
ทางธุรกิจจากประเทศเยอรมัน โดยบริษัทฯ มีสทิ ธิท่จี ะได้รบั ค่านายหน้ าทัง้ หมดเป็ นจานวนเงิน 2.79 ล้านยูโร ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้รบั ค่านายหน้านี้จากการเป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้าและประสานงานในการจาหน่ ายอุปกรณ์ Gas Turbine สาหรับ
โรงไฟฟ้า ทัง้ นี้ รูปแบบการให้บริการเป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้าและประสานงานโครงการระหว่างผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้าและลูกค้า
โครงการเป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวอันเนื่องจากโอกาสทางธุรกิจจากฐานลูกค้า
ั ๊ ต สาหกรรม โดยบริษัท ฯ เป็ นผู้จ ัด หาลูก ค้า และประสานงานให้แ ก่ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยสิน ค้า
ของกลุ่ ม ธุ ร กิจ ระบบป มอุ
เนื่องจากผู้จดั จาหน่ ายสินค้าเป็ นบริษัทฯ ในต่างประเทศและต้องการบริษัทในประเทศไทยที่มคี วามสัมพัน ธ์ท่ดี กี บั
ลูกค้าและรู้จกั ลูกค้าเป็ นอย่างดี เพื่อเป็ นผูป้ ระสานงานและให้ความช่วยเหลือเกีย่ วกับวิศวกรรมและงานด้านเทคนิค
ต่างๆ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รบั รูร้ ายได้ค่านายหน้าจากผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้าที่เป็ นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษทั ฯ เป็ น
ปกติ อย่างไรก็ตาม การรับรูร้ ายได้ค่านายหน้าในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 จานวน 57.30 ล้านบาทเป็ นการรับรู้
รายได้ค่านายหน้าที่มมี ูลค่าสูงกว่ารายได้ค่านายหน้าที่บริษัทฯ เคยได้รบั มาในอดีต ทัง้ นี้ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558
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บริษทั ฯ ได้รบั ชาระเงินค่านายหน้าจาก Siemens แล้วจานวน 38.56 ล้านบาท (บริษทั ฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
อีกจานวน 2.85 ล้านบาท เนื่องจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีร่ บั รู้รายได้ค่านายหน้าทางบัญชีและวันที่
ได้รบั ชาระเงินค่านายหน้าจาก Siemens) และส่วนทีเ่ หลืออีกจานวน 18.74 ล้านบาทอยู่ระหว่างการดาเนินการติดตาม
การชาระค่านายหน้ าจาก Siemens อย่างใกล้ชดิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ Siemens เป็ นคู่ค้าทางธุรกิจที่มี
ความสัมพันธ์ท่ดี มี าโดยตลอด และ Siemens เป็ นบริษัทที่ได้รบั การยอมรับในอุตสาหกรรมและมีความน่ าเชื่อถือ
ทางการเงิน ทัง้ นี้ หากเกิดกรณีท่ี Siemens ไม่ชาระค่านายหน้าให้แก่บริษัทฯ โดยปกติบริษทั ฯ มีมาตรการในการ
ติดตามหนี้ให้เ ป็ นไปตามขัน้ ตอนทางกฎหมายอย่า งเหมาะสม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของฝ่ายบริห ารเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
จากผลการดาเนินงานข้างต้น บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในปี 2555-2557 จานวน 30.84 ล้านบาท 16.61 ล้านบาท และ
(53.31) ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 2.90 ร้อยละ 1.19 และร้อยละ (2.38) ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้รบั แบบแจ้งการประเมินอากร เรียกเก็บเงินอากรขาเข้า จานวน 42 แบบจากกรมศุลกากร โดย
บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งให้ชาระค่าอากรทีข่ าด ภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ขาด ปรับหนึ่งเท่าของภาษีมูลค่าเพิม่ ทีข่ าด อากรเพิม่ ตาม
ระยะเวลาภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามระยะเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็ นค่าใช้จ่ายโดยประมาณจานวน 70.41 ล้านบาท ทัง้ นี้
หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว บริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิจานวน 73.30 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 5.27
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญเนื่องจากบริษทั ฯ รับรูร้ ายได้จากการดาเนินงานโครงการ Zawtika
ซึง่ ถือเป็ นโครงการพิเศษทีส่ ง่ ผลให้รายได้กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมกี ารเติบโตสูงกว่า
ปกติ อีก ทัง้ บริษัท ฯ ได้บ ัน ทึก ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ ป็ น รายการพิเ ศษที่สาคัญ และผลขาดทุ น จากการยกเลิก ส่ว นงาน มี
รายละเอียดดังนี้
1. การตัง้ สารองค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ในสถานีบริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุโลก
รวมจานวน 78.66 ล้านบาท
2. การตัง้ สารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในส่วนของถังเก็บก๊าซ NGV และเครื่อง Compressor รวม
จานวน 32.09 ล้านบาท
3. การตัง้ ค่าใช้จา่ ยทันทีทเ่ี กิดรายการจากการเบิกโอนอะไหล่เปลีย่ นแทนสาหรับส่วนงานบารุงรักษาสถานี
บริการจานวน 30.25 ล้านบาท
4. ผลจากทุนจากการยกเลิกส่วนงานให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ (Conversion Kits) สุทธิ
จากภาษีเงินได้จานวน 19.48 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลภายนอกในราคาเทียบเท่าราคาหุน้ ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ (Par value)
บริษทั ฯ จึงมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ซง่ึ เป็ นค่าใช้จ่ายทางบัญชีจานวน 78.56 ล้านบาท ทัง้ นี้
หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษทีเ่ กิดจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ บริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิจานวน 25.26 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 1.13
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิจานวน 79.12 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 7.83 กาไร
สุทธิเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ามีสาเหตุเนื่องจาก
1. บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ค่านายหน้าจานวน 57.30 ล้านบาท จากการเป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้าและประสานงานในการ
จาหน่ายอุปกรณ์ Gas Turbine สาหรับโรงไฟฟ้า ซึง่ เป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติทเ่ี กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวอัน
ั ๊ ตสาหกรรม การทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั หาลูกค้า
เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจจากฐานลูกค้าของกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
และประสานงานให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายสินค้า เนื่องจากผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้าเป็ นบริษทั ฯ ในต่างประเทศและ
ต้องการบริษทั ในประเทศไทยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าและรูจ้ กั ลูกค้าเป็ นอย่างดี เพื่อเป็ นผูป้ ระสานงาน
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และให้ความช่วยเหลือเกีย่ วกับวิศวกรรมและงานด้านเทคนิคต่างๆ
2. การลดลงของค่าใช้ในการขายและบริการ เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายของพนักงานในส่วนงานการ
ให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ซง่ึ บริษทั ฯ จาหน่ายส่วนงานนี้ให้แก่บุคคลภายนอกในเดือน
ธันวาคม 2557 และบริษทั ฯ ไม่ตอ้ งชาระค่าเช่าในส่วนพืน้ ทีจ่ ุดพักรถโดยสาร สาขากาแพงเพชร และพืน้ ทีจ่ ุด
พักรถโดยสาร สาขาพิษณุโลก ซึง่ บริษทั ฯ ได้โอนสิทธิการจัดตัง้ จุดพักรถโดยสารทัง้ 2 แห่งให้แก่บริษทั เค
เวนเชอร์ จากัด เพื่อดาเนินการต่อจากบริษทั ฯ ในเดือนธันวาคม 2557
3. การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องจากการลดลงของการตัง้ หนี้สงสัยจะสูญในส่วนงานการให้บริการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ซง่ึ บริษทั ฯ จาหน่ายส่วนงานนี้ให้แก่บุคคลภายนอกในเดือนธันวาคม
2557 และการลดลงของค่าเสือ่ มราคาเนื่องจากบริษทั ฯ ได้ขายสินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ
ดาเนินงาน
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในปี 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากับร้อยละ 9.13 ร้อยละ
4.80 ร้อยละ (14.67) และร้อยละ 38.68 ตามลาดับ ซึง่ อัตราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน
กับการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของกาไรสุทธิ
ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 889.35 ล้านบาท 1,243.60 ล้านบาท และ 1,131.17
ล้านบาท 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 เนื่องจากการ
เพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื และลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บรวมจานวน 230.35 ล้าน
บาทซึ่งเป็ นการเพิม่ ขึน้ ตามรายได้จากการขายและบริการ และรายได้จากการก่อสร้าง รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของที่ดนิ
อาคาร และอุปกรณ์จานวน 106.75 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2557 ลดลงจากสิน้ ปี 2556 จานวน 112.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.04 มีสาเหตุหลักจาก
การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุ ป กรณ์ จ านวน 229.62 ล้า นบาท เนื่ อ งจากบริษัท ฯ ได้ข ายที่ดิน ที่สีค้ิว จัง หวัด
นครราชสีมาและขายอาคาร รวมถึงสาธารณู ปโภคบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบธุรกิจหลักจานวน
148.36 ล้านบาท รวมถึงการตัง้ สารองค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ในสถานีบริการ สาขากาแพงเพชรและ
สาขาพิษณุโลกจานวน 78.66 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม 551.70 ล้านบาท 889.34 ล้านบาท และ 758.83 ล้านบาท
หนี้สนิ ทีส่ าคัญประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 จานวน 337.64 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61.20 มีสาเหตุหลัก
จากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื และรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า จานวน 218.29 ล้าน
บาท ตามการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายและบริการ และรายได้จากการก่อสร้าง และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 114.10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริษทั ฯ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกันจานวน 232.41 ล้านบาท และในปี 2556 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้องลดลงเป็ น
198.06 ล้านบาท
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หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2557 ลดลงจากสิน้ ปี 2556 จานวน 130.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.67 มีสาเหตุหลักจาก
การชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดจานวน 198.06 ล้านบาท และชาระคืนเงินกูย้ มื
ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินจานวน 2 วงเงินซึง่ บริษทั ฯ ได้ทาสัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงินนัน้ ในปี 2556
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 337.65 ล้านบาท 354.26 ล้านบาท และ
372.33 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2555 เป็ นผลมาจากบริษทั ฯ มีกาไร
สะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการดาเนินงานในปี 2556 จานวน 16.61 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2557 เพิม่ ขึน้ จากสิน้
ปี 2556 มีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีส่ าคัญในปี 2557 ดังนี้
1. บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 175.00 ล้านบาท และบริษทั ฯ บันทึกส่วนเกินทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์จานวน 78.56 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลภายนอก
ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้
2. บริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จานวน 181.25 ล้านบาท ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
3. บริษัท ฯ มีก าไรสะสมลดลงจากผลการด าเนิ น งานในปี 2557 ซึ่ง มีผ ลขาดทุ น จ านวน 53.31 ล้า นบาท
เนื่องจากบริษัทฯ ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายที่เป็ นรายการพิเศษทางบัญชีเช่น การตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
คงเหลือ การตัง้ ค่าเผื่อการลดการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ เป็ นต้น รวมถึงผลขาดทุนจากการยกเลิกส่วน
งานให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์ ส่งผลให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 1,197.87 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากจากสิน้ ปี 2557 จานวน
66.71 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.90 มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาทีย่ งั ไม่ได้เรียก
เก็บจานวน 278.19 ล้านบาท ซึง่ เป็ นลูกหนี้จากโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เนื่องจาก
บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ทางบัญชีจากงานโครงการทีแ่ ล้วเสร็จตามขัน้ ความสาเร็จของงานโครงการนัน้ ๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม
บริษทั ฯ ยังไม่ได้สง่ ใบแจ้งเก็บค่าบริการ เนื่องจากงานโครงการอยู่ระหว่างการตรวจรับงานจากเจ้าของโครงการและผู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง และการเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการเทียเท่าเงินสด บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 752.09 ล้านบาท ลดลง
จาก ณ สิน้ ปี 2557 จานวน 6.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.89 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
และการลดลงของรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้าเป็ นหลัก บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 445.79 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.21 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม ส่ว นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2557 จานวน
73.45 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.73 มีสาเหตุหลักจากบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
จานวน 79.12 ล้านบาท
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