บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสาคัญ (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสําคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”)
ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฯฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผูจ้ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ
สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลฯและหนังสือชี้ชวนฯที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
ที่ Website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้อมูลสาคัญของการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”)
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาออกเสนอขาย : หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2559
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย :
ผู้เสนอขาย : บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนธุรกิจ : 0107558000407
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจําหน่ายเครื่องกําเนิดไอน้ํา (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้
(Combustion System) ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล โดยสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงตั้งต้นได้
ทุกประเภท อาทิ เชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Burner) เชื้อเพลิงเหลว (Oil Burner) เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงถ่านหิน
(Coal) ความร้อนทิ้งหรือความร้อนสูญเสีย (Waste Heat) พลังงานสะอาดหมุนเวียน (Renewable Energy) และระบบ
เชื้อเพลิงผสม (Multi Fuel) เป็นต้น ตลอดจนเป็นผูใ้ ห้บริการงานต่างๆ เกีย่ วกับเครื่องกําเนิดไอน้ํา ระบบเผาไหม้ และ
วิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร เช่น การออกแบบทางวิศวกรรมและผลิต
อุปกรณ์เกี่ยวข้อง (Balance of Plant : BOP) การเสนอโครงการในรูปแบบ Engineering Procurement and
Construction (EPC) โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชาํ นาญงานโดยเฉพาะด้าน การซ่อมสร้างระบบเครื่องกําเนิดไอน้ําและ
ระบบเผาไหม้ การตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้ําและระบบเผาไหม้ และงานบริการหลังการขาย เป็นต้น บริษัทมี
กลุ่มลูกค้าทัง้ ในประเทศและส่งออกไปจําหน่ายหรือให้บริการยังต่างประเทศทั่วโลก
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี
คุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลที่ทวั่ โลกยอมรับ
จานวนหุ้นที่เสนอขาย : 240,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจํานวน
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :
1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผูจ้ ัดจําหน่าย : 180,000,000 หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท : 60,000,000 หุ้น
เงื่อนไขในการจาหน่าย

รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)

ไม่รับประกันการจําหน่าย (Best Effort)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 1.15 บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย : 276.00 ล้านบาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า :
 ไม่มี
__ มี จํานวนหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย ..... หุ้น ราคาเสนอขาย ........... บาท/หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 0.4341 บาท/หุ้น กรณีคํานวณจากมูลค่า
หน้าที่ 1.0 - 1
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 312.52 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญปัจจุบันทีเ่ รียกชําระ
แล้ว ซึ่งเท่ากับ 720.00 ล้านหุน้ หรือเท่ากับ 0.3255 บาท/หุ้น กรณีคํานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ เท่ากับ 312.52 ล้านบาท หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 960.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted)
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครัง้ นี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings
Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 16.43 เท่า
โดยคํานวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมี
กําไรสุทธิเท่ากับ 68.90 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนีเ้ ท่ากับ
960 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขาย
ดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนลดร้อยละ 42.40 จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงเวลาระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 28.52
เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พจิ ารณาถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ตดิ Silent Period : จํานวน 47,999,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของ
จํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง : 
SET 
mai
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :

Profit test

Market capitalization test
วัตถุประสงค์การใช้เงิน :
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลงทุนขยายพื้นทีก่ ารผลิตและเพิม่ กําลังการผลิตโรงงานระยอง
ลงทุนขยายกําลังการผลิตโรงงานบางพลี
ลงทุนจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรม
ลงทุนการวิจัยและพัฒนาระบบเผาไหม้
ลงทุนเปิดสํานักงานขายและบริการในประเทศและต่างประเทศ
ลงทุนพัฒนาโปรแกรมคํานวณและออกแบบทางวิศวกรรม และ
จัดตัง้ หน่วยงานวิศวกรรมออกแบบ
7. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้งสิน้

หน้าที่ 1.0 - 2

จานวนเงิน
ที่คาดว่าจะใช้
(ล้านบาท)
76.50
9.75
10.00
7.00
25.00

ระยะเวลาการใช้
เงินโดยประมาณ

30.00

ภายในปี 2560

107.12
265.37

ภายในปี 2559

ภายในปี 2560
ภายในปี 2559
ภายในปี 2560
ภายในปี 2560
ภายในปี 2560
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและ
การจัดสรรสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มมงคลอารีย์พงษ์
1.1 นายสุชาติ
มงคลอารีย์พงษ์
1.2 นางนลิน
มงคลอารีย์พงษ์ /1
1.3 นายสุรัตน์
มงคลอารีย์พงษ์ /2
2. นายฉลาด
ณ ระนอง
3. นายสุทธิชัย สุภัคกุล
4. นายตรีชยั
เลาหตีรานนท์
5. นายประสาน จิตรประทักษ์
รวมก่อน IPO
6. ประชาชนทั่วไป (IPO)
รวมหลัง IPO

ก่อน IPO
(Par = 0.25 บาท)
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
719,999,840
99.99%
575,999,800
79.99%
144,000,000
20.00%
40
<0.01%
40
<0.01%
40
<0.01%
40
<0.01%
40
<0.01%
720,000,000 100.00%

หลัง IPO
(Par = 0.25 บาท)
จานวนหุ้น
สัดส่วน
(หุน้ )
(ร้อยละ)
719,999,840
74.99%
575,999,800
59.99%
144,000,000
15.00%
40
<0.01%
40
<0.01%
40
<0.01%
40
<0.01%
40
<0.01%
720,000,000
75.00%
240,000,000
25.00%
960,000,000 100.00%

หมายเหตุ: 1/ - นางนลิน มงคลอารีย์พงษ์ เป็นอดีตภรรยาของนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
2/ - นายสุรัตน์ มงคลอารีย์พงษ์ เป็นพี่น้องของนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (“GTI”)
และบริษัท เจตาแบค เวียดนาม จํากัด (“GTV”) ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับการผลิต ประกอบ ติดตั้ง และจัดจําหน่ายเครื่องกําเนิด
ไอน้ํา (Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ (Combustion System) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยสามารถ
เลือกใช้เชื้อเพลิงตั้งต้นได้ทั้งเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Burner) เชื้อเพลิงเหลว (Oil Burner) เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิง
ถ่านหิน (Coal) ความร้อนทิ้งหรือสูญเสีย (Waste Heat) พลังงานสะอาดหมุนเวียน (Renewable Energy) และระบบเชื้อเพลิง
ผสม (Multi Fuel) ตลอดจนการออกแบบทางวิศวกรรมและผลิตอุปกรณ์เกี่ยวข้อง (Balance of Plant : BOP) เช่น ถังรับแรงดัน
(Pressure Vessel) ระบบดักฝุ่นและกําจัดไอเสีย (Dust collector and wet scrubber) ระบบน้ําและไล่กําจัดออกซิเจนในน้ํา
(Dearation Plant) ระบบท่อไอน้ํา ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม รวมถึงการเสนอโครงการในรูปแบบ Engineering Procurement
and Construction (EPC) โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชาํ นาญงานเฉพาะทาง นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตเครื่องทําน้ํามันร้อน
(Thermal Oil Heater) และเครื่องทําน้ําร้อนอุตสาหกรรม (Hot Water Boiler) ที่มีคุณภาพสูง ขบวนการผลิตของบริษัทได้รับ
หน้าที่ 1.0 - 3
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การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ ASME, EN, DIN, BS และ CE Mark ทําให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก บริษัทจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจผลิต ประกอบ ติดตั้ง และจัดจําหน่ายเครื่องกําเนิดไอน้ํา ระบบเผาไหม้และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ซึง่ รายได้จากการดําเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) รายได้ตามสัญญา ซึ่งเกิดจากการผลิต จําหน่าย
และติดตั้งเครื่องกําเนิดไอน้ํา รวมถึงการรับเหมาทําโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ วางแผน ผลิต ก่อสร้างและติดตั้ง และ
2) รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการให้บริการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้ํา และการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนอะไหล่
โดยมีโครงสร้างรายได้แสดงดังตาราง
งบการเงินรวม
รายได้ตามสัญญา
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการดาเนินงาน-สุทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้-สุทธิ

งบตรวจสอบแล้ว
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
981.12
86.55%
813.30
84.52%
773.83
83.99%
152.47
13.45%
148.99
15.48%
147.52
16.01%
1,133.59
100.00%
962.29
100.00%
921.35
100.00%
10.50
11.42
26.95
1,144.09
973.71
948.30

หมายเหตุ : - รายได้ตามสัญญาเกิดจากการจําหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องกําเนิดไอน้ํา และรายได้อันเกิดจากการทําหน้าที่ทั้งหมดในการรับเหมา กล่าวคือ เริ่ ม
ตั้งแต่ออกแบบ วางแผน จัดทํางบประมาณ จนถึงการก่อสร้างโรงงานจนเสร็จสิ้น และส่งมอบให้กับลูกค้าได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งรายได้ตามสัญญา
ประกอบด้วย รายได้ของบริษัท และ GTI และ GTV
- รายได้จากการให้บริการเกิดจากงานบริการติดตั้ง งานบํารุงรักษา และบริการซ่อมแซมเครื่องกําเนิดไอน้ํา (ส่วนใหญ่จะให้บริการเฉพาะงานที่
บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง)
- รายได้อื่น ประกอบด้วย กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ
- *รายได้อื่น งวดปี 2558 บริษัทมีการกลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้าจํานวน 13.44 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ตั้งประมาณการหนี้สินค่าปรับ
งานล่าช้าเนื่องจากอ้างอิงตามสัญญาจ้างผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ําจากลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งซึ่งเกินกําหนดระยะเวลาส่งมอบในสัญญา แต่
บริษัทมีความคืบหน้าในการดําเนินงานผลิตติดตั้งเครื่องกําเนิดไอน้ํา ลูกค้ารายดังกล่าวจึงได้ส่ งหนังสือแจ้งยืนยันมายังบริษัทว่าจะไม่คิด
ค่าปรับงานล่าช้าโครงการดังกล่าว บริษัทจึงกลับรายการค่าปรับทั้งจํานวนโดยบันทึกเป็นรายได้อื่น

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
1.1) เครื่องกําเนิดไอน้ําแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ภายใต้แบรนด์ GETABEC Kessel เป็นเครื่องกําเนิดไอน้ําที่มีการใช้
แพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน รูปลักษณ์ภายนอกเป็นทรงกระบอก ภายในบรรจุน้ํา โดยหัวเผา (Burner) จะติดตั้งอยู่
ใต้ระดับน้ํา ทําการเผาเชื้อเพลิง ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ (รวมทั้ง Bio Gas) และน้ํามันชนิดต่างๆ อย่างใดอย่างหนึง่
หรือหลายๆ อย่างร่วมกัน ทําให้เกิดพลังงานความร้อนถ่ายเทให้นา้ํ จนน้ําเดือดกลายเป็นไอน้ํา ไอน้ําจะสะสมพลังงาน
เพิ่มจนความดันไอน้ําสูงถึงระดับที่ต้องการนําไปใช้งาน
1.2) เครื่องกําเนิดไอน้ําจากความร้อนทิ้ง (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) เป็นเครื่องกําเนิดไอน้ําที่นําความ
ร้อนทิง้ กลับมาใช้ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดอุณหภูมิของก๊าซร้อน โดยถ่ายเทพลังงานความร้อนให้เกิดเป็นพลังงานไอ
น้ําซึ่งสามารถนําไปใช้งานในขบวนการผลิตอื่นๆ
1.3) เครื่องทําน้ํามันร้อน (Thermal Oil Heater) สามารถทําให้น้ํามันร้อนได้สูงถึง 350oC ที่ความดันต่ํา ทําให้ได้ความร้อน
สูงกว่าไอน้ําที่ผลิตโดยเครื่องกําเนิดไอน้ําแบบท่อไฟ และมีความปลอดภัยกว่าเนื่องจากระบบมีแรงดันต่ํากว่ามาก ซึ่ง
เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ต้องการความร้อนสูงแต่ความดันต่ํา เครื่องทําน้ํามันร้อนที่บริษทั ผลิตเป็นรูปแบบ
Three Pass Design
1.4) เครื่องกําเนิดไอน้ําเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Boiler) เป็นเครื่องกําเนิดไอน้ําชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการเผาไหม้
อาทิ แกลบ เปลือกไม้ และถ่านหิน
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1.5) เครื่องกําเนิดไอน้ําแบบท่อน้ํา (Water Tube Boiler) เป็นเครื่องกําเนิดไอน้ําแบบท่อน้ําเป็นแบบที่เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการไอน้ําที่มีแรงดันหรืออุณหภูมิสูงกว่าความสามารถของแบบท่อไฟ
1.6) อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในเครือ่ งกําเนิดไอน้ํา
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ประเภท 1.1-1.3 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและออกแบบเอง ผลิตภัณฑ์ประเภท 1.4-1.5
คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทใช้ลิขสิทธิ์การออกแบบจากเจ้าของเทคโนโลยีชั้นนําจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ประเภท
1.6 บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตเอง ยกเว้นหัวเผา (Burner) ที่นําเข้าจากต่างประเทศ
2) ลักษณะงานบริการ
บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเครื่องกําเนิดไอน้ําของบริษัทซึ่งมีสัดส่วนถึง 80% และลูกค้าอื่นประมาณ
20% รวมถึงการให้บริการในต่างประเทศด้วย งานบริการของบริษทั สามารถแบ่งได้ 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย
1) บริการด้านวิศวกรรม (Engineering activities)
2) บริการในธุรกรรม (Execution activities)
3) งานบริการทั่วไป (Service activities)
คณะกรรมการบริษัท :
ชื่อ-นามสกุล
1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
3. ดร.กมล ตรรกบุตร
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์
6. นางหรรษา บดีพัฒน์
7. นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

โดยมี นายรัชวุฒิ ดํารงสุขสันต์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางเกศสุดา ยะโสธร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางหรรษา บดีพัฒน์
นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ หรือ นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ รวมเป็น 2 ท่าน พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท
ข้อจากัดอานาจของกรรมการ : -ไม่มีสรุปปัจจัยความเสี่ยง :
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ
เนื่องจากเครื่องกําเนิดไอน้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท เป็นผลให้ ขนาดและ
มูลค่าตลาดของเครื่องกําเนิดไอน้ํามีขนาดใหญ่ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข่งจํานวนมากอยู่ในตลาดนี้ ซึ่งจํานวน
คู่แข่งอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนตลาดที่บริษัทจะได้รับ จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทต้องคํานึงถึงความเสี่ยงจากสภาวะ
การแข่งขันที่สูงในธุรกิจเครื่องกําเนิดไอน้ํา อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การทํางานในธุรกิจเครื่องกําเนิดไอน้ํา
กว่า 32 ปี ของบริษัท การมีพันธมิตรทางการค้าที่ยาวนาน ทีมวิศวกรผู้มีความสามารถได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง
หน้าที่ 1.0 - 5

บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน)

รวมถึงคุณภาพของการผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ําที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล เป็นผลให้
บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิต และจัดจําหน่ายเครื่องกําเนิดไอน้ําและอุปกรณ์เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท
มีการเพิ่มสัดส่วนในตลาดต่างประเทศ โดยมีการจัดตั้ งบริษัทย่อย สํานักงานตัวแทน และมีตัวแทนขายอยู่ใน
ต่างประเทศ ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าบริษัทคาดว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
อย่างมีนัยสําคัญ
1.2. ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้
เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้งานตามสัญญา ซึ่งเกิดจากการรับจ้างผลิตและบริการติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไอน้ําให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยการเข้ารับงานเป็นรูปแบบเดียวกับการเข้ารับงานก่อสร้าง สิ้นสุดเมื่องาน
สําเร็จและส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะนี้อาจมีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ใน
กรณีที่ยังไม่มีงานใหม่เข้ามารองรับ ในขณะที่บริษัทยังคงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของโรงงานผลิต และ
ค่าจ้างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้เป็นอย่างดี โดย
บริษัทได้มีแผนการขยายฐานรายได้ในส่วนของการให้บริการ อาทิ การบริการหลังการขาย งานซ่อมบํารุง เป็นต้น
ให้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากงานให้บริการเป็นงานต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทยังมีการจัดทําแผนงบประมาณรายปี (Yearly
Budgeting) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการรับงานหรือติดต่อประมูลงาน
โครงการใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงการที่จะทยอยจบ เพื่อให้มีสัญญาว่าจ้างในการผลิตและสัญญารับจ้างบริหาร
โครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ของบริษัทได้
1.3. ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศขึ้นกับทําเลที่ตั้งของโรงงานหรือพื้นที่ใช้งานเครื่องกําเนิดไอ
น้ําของลูกค้า ทั้งนั้นเพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่ บริษัทจําเป็นต้องมีการว่าจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกในแต่ละเขตพื้นที่ที่
ไกลจากสาขาของบริษัทสําหรับงานติดตั้งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งการใช้ผู้รับเหมาจากภายนอกอาจทําให้เกิดความ
เสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการส่งวิศวกรเข้าไปคุมงานติดตั้ง
อย่างใกล้ชิด ซึ่งวิศวกรมีการตรวจสอบคุณภาพ และตรวจสอบผลงานในทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า อีกทั้ง
มีการจัดทํารายการพิจารณาผลงานและบันทึกรายชื่อผู้รับเหมาภายนอกในแต่ละพื้นที่เพื่อนํามาประเมินผลงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ใช้ผรู้ ับเหมาที่มีคุณภาพในการดําเนินงาน
1.4. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกคําสัง่ ซื้อหรือยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด
เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีลักษณะผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยลูกค้าสามารถกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะของสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน จึงเป็นผลให้สินค้าที่บริษัทผลิตมีความแตกต่าง ดังนั้น
หากถูกยกเลิกสัญญาระหว่างการผลิต บริษัทจะนําสินค้าไปจําหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นค่อนข้างยาก เป็นผลให้
อาจเกิดความเสี่ยงหากลูกค้ายกเลิกสัญญากับบริษัทในระหว่างการผลิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องกําเนิดไอน้ํา
เป็นสินค้าที่มีความพิเศษเฉพาะตัว และมีความสําคัญ โอกาสที่จะมีการยกเลิกงานระหว่างผลิตมีน้อยมาก
เนื่องจากสินค้าเป็นประเภทผลิตตามคําสั่งซื้อซึง่ เกิดจากความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามที่ลูกค้ากําหนด
และบริษัทมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการของบริษัทที่เป็นที่น่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้ามาโดยตลอด
อีกทั้ง บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายในการรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ โดยกําหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าเปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิตชนิดไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Credit) เต็มจํานวนค่าสินค้าส่วนที่เหลือ
หลังจากหักเงินมัดจําค่าสินค้าอีกด้วย
1.5. ความเสี่ยงจากการรับชําระเงินล่าช้า
เนื่องจากบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามคําสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ซึ่งมีการกําหนดทยอยส่งมอบ
สินค้าและรับชําระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญา ทําให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าบางรายอาจชําระเงิน
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ค่าสินค้าหรือค่าบริ การล่าช้าหรือมีปั ญหาในการชําระเงิน โดยบริษัทได้ กําหนดแผนป้องกันความเสี่ยงโดยใช้
นโยบายประเมินศักยภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างก่อนพิจารณารับคําสั่งซื้อหรือตกลงให้บริการ และมีการกําหนดให้
ลูกค้าชํ าระเงิ นมัดจําล่วงหน้ าในอัตราร้อยละ 10-20 ของมูลค่างานตามสัญญา และมี การกําหนดให้ เจ้าของ
โครงการชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการงานติดตั้งเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตามความคืบหน้าของงานที่
เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทมากจนเกินไป และมอบหมายให้แผนกเร่งรั ดหนี้สิน ฝ่ายการเงินเป็น
ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานการรับชําระเงินของลูกค้า หากมีลูกค้ารายใดเกินกําหนดชําระเงินจะต้องทําการติดตาม
เรียกชําระเงิน และแจ้งให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทราบโดยทันที ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทลด
ความเสี่ยงจากการรับชําระเงินล่าของบริษัทได้
1.6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหรือวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและออกแบบเครื่องกําเนิดไอน้ํา
เนื่องจากในอดีตบริษัทเคยประสบปัญหาการแย่งชิงบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและออกแบบเครื่อง
กําเนิดไอน้ํา โดยบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดีและได้มีการกําหนดนโยบายด้านสวัสดิการที่
เหมาะสมและจูงใจให้กับพนักงาน รวมไปถึงการเจริญเติบโตของบริษัท ทําให้พนักงานเห็นถึงความมัน่ คง และเชื่อมั่น
กับบริษัท เป็นผลให้อัตราการลาออกของพนักงานของบริษัทอยู่ในระดับต่ํา อีกทั้งบริษัทได้มีแผนที่จะพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีด้านการออกแบบ และลงทุนเพิ่มในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์สําหรับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติให้มาก
ขึ้น เพื่อลดการใช้อัตรากําลังคน ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ จาก
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาชีพวิศวกรถือเป็นแรงงานฝีมือที่จะมีการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย
โดยเสรีในกลุ่มประเทศ AEC ส่งผลให้วิศวกรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ของบริษัทอาจเคลื่อนย้ายไปอยู่บริษัทอื่น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าจากการที่บริษัทผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นําในระดับอาเซียนด้านเครื่องกําเนิดไอน้ํา
และระบบเผาไหม้ ย่อมส่งผลให้บริษัทได้รับความสนใจจากวิศวกรที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูงเข้ามาร่วมงานกับ
บริษัทในอนาคต
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบหลัก
บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาอุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่างๆ อาทิ แผ่นเหล็ก ท่อ ปั๊ม วาวล์
และ หัวพ่นไฟ เป็นต้น โดยการสั่งซื้อจากต่างประเทศอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น
จากปัจจัยต่างๆ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าในกรณีที่ต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้ามีราคาเพิ่ม
สูงขึ้ น ทั้ งนี้ บริ ษัทตระหนั กถึ งความเสี่ ยงดั งกล่ าวเป็ นอย่ างดี โดยมี การตรวจสอบราคาของวัสดุ อุ ปกรณ์ที่ เป็ น
ส่วนประกอบหลักจากผู้จัดจําหน่ายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อนนําเสนองานลูกค้า โดยหลังจากได้รับงาน
ลูกค้า บริษัทจะดําเนินการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นอุปกรณ์หลักทันที เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ราคา นอกจากนี้วัสดุอุปกรณ์ส่วนที่ยังไม่ได้สั่งซื้อหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ บริษัทมีการกําหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด
ของราคาวัสดุ อุปกรณ์ไว้ เป็นส่ วนหนึ่ งของการคํานวณราคาขายเช่ นกัน ในส่ วนของอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายในการทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า (Forward Contract) โดย
พิจารณาจากความเหมาะสม ความผันผวนของเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้นๆ
2.1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาความร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของเทคโนโลยีสินค้าจากต่างประเทศ
บริษัทได้มีการทําสัญญาความร่วมมือทางการค้าในการนําเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ําจากประเทศเยอรมนี
และเบลเยี่ยม ซึ่งถือได้ว่าบริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เนื่องจากรายได้
จากการผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องกําเนิดไอน้ําบางส่วนเกิดจากการผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของเจ้าของเทคโนโลยีหลัก
รายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบริษัทมีความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมี
นัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทมีการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ GETABEC ที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า อีกทั้งเจ้าของ
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เทคโนโลยีทุกรายถือเป็นพันธมิตรหลัก และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับทางบริษัทมาอย่างยาวนาน
3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
บริษัทมีกลุ่มครอบครัวมงคลอารีย์พงษ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99
ของทุนชําระแล้ว (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน) เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจมีความเสี่ยงจาก
การที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการจํานวน 7 ท่าน เข้ามา
ถ่วงดุลอํานาจของกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4.1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทมีการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมทั้งมีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าบริษัทอาจมีความเสี่ยจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทมีการกําหนดนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้ดูแลในส่วนของการจัดหาเงินทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประมาณมูลค่าจํานวนเงินที่จะ
ได้รับ และทําการประมาณการในส่วนของมูลค่าเงินที่ต้องจ่ายออกไปเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ มีการทําสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเสนอขายหลักทรัพย์
เนื่องจากบริษัทได้ยื่นคําขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังคงมีความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยให้หุ้นสามัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หากบริษัทไม่สามารถกระจายหุ้นต่อประชาชนได้ตามเกณฑ์ หรืออาจ
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามคาดการณ์ไว้
สรุปฐานะการเงิน :
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
สรุปผลการดาเนินงาน :
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)
รวมรายได้
รวมต้นทุนขายและบริการ
กําไรขั้นต้น
กาไรสุทธิสาหรับปี
กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้ว (ล้านหุ้น)

31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
651.24
278.28
372.96

31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
678.87
266.20
412.67

ปี 2556
ล้านบาท
1,133.59
918.42
215.17
78.45
6.82
10.00
11.50

31 ธ.ค. 58
ล้านบาท
624.34
311.82
312.52

ปี 2557
ล้านบาท
962.29
771.97
190.32
49.73
4.32
10.00
11.50

ปี 2558
ล้านบาท
921.35
735.34
186.01
68.90
0.09/1
0.25/1
720.00/1

หมายเหตุ : /1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนมูลค่า หุ้นที่ตราไว้จาก 10.00 บาทต่อหุ้น
เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จาํ นวนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 720.00 ล้านหุ้น
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สรุปอัตราส่วนทางการเงิน :
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

%
%
%
เท่า

ปี 2556
6.86%
23.51%
12.50%
0.75

ปี 2557
5.11%
12.66%
7.48%
0.65

ปี 2558
7.27%
19.00%
10.57%
1.00

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานปี 2556 – ปี 2558
(รายละเอียดเพิ่มเติม : ส่วนที่ 2.4-16 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน)
ผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงานในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาเท่ากับ 981.12 ล้านบาท
813.30 ล้านบาท และ 773.83 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ หากพิจารณารายได้ตามสัญญาแยกตามลักษณะโครงการจะพบว่าใน
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนงานโครงการตามสัญญาทั้งสิ้น 270 โครงการ 221 โครงการ และ 194
โครงการ ตามลําดับ รายได้ตามสัญญาที่ลดลงในปี 2557 จํานวน 167.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.10 ของรายได้ปีก่อน
หน้า รวมทั้งรายได้ที่ลดลงในปี 2558 จํานวน 39.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.85 ของรายได้ปีก่อนหน้า ต่างก็เป็นผลมาจาก
การลดลงของจํานวนงานโครงการทั้งส่วนของโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่เหลือเพียง 221 โครงการ และ 194 โครงการ
ตามลําดับ ทั้งนี้ จํานวนโครงการใหม่มีจาํ นวนลดลงในปี 2557 และปี 2558 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ ผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งของนักธุรกิจชาวไทย
และชาวต่างประเทศต่างชะลอการลงทุน ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ
152.47 ล้านบาท 148.99 ล้านบาท และ 147.52 ล้านบาท ตามลําดับ โดยจะพบว่าในช่วง 3 ปีดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยมี
รายได้ตามสัญญาเฉลี่ยร้อยละ 85 ของรายได้จากการดําเนินงาน และมีรายได้จากการให้บริการเฉลี่ยร้อยละ 15 ของรายได้จาก
การดําเนินงาน นอกจากนี้ ในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 10.50 ล้านบาท 11.42 ล้าน
บาท และ 26.95 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีการกลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้าจํานวน 13.44 ล้านบาท
ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมเท่ากับ 918.42 ล้านบาท 771.97 ล้านบาท และ 735.34
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.02 ร้อยละ 80.22 และ ร้อยละ 79.81 ของรายได้จากการดําเนินงาน ตามลําดับ ประกอบด้วย
ต้นทุนงานตามสัญญา และต้นทุนการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของรายได้ โดยการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในปี 2556
ปี 2557 และปี 2558 เป็นไปในแนวทางเดียวกับรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี หากแยกพิจารณาจะพบว่าสัดส่วนต้นทุนงาน
ตามสัญญาต่อรายได้ตามสัญญาในปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 81.14 ร้อยละ 81.46 และร้อยละ 82.15
ตามลําดับ ซึง่ สาเหตุที่ทําให้สัดส่วนต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้ในปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นจากงวดปี 2557 เกิดจากปัจจัยหลัก
คือการที่ลูกค้าขอลดราคาสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ในขณะที่บริษัทเองยังคงยึดมั่นในการผลิตสินค้าให้
ได้มาตรฐานระดับสากล ต้นทุนการผลิตจึงไม่สามารถปรับลดลงได้ กอปรกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ การปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานฝ่าย
ผลิต ค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิต และค่าซ่อมบํารุงในช่วงรับประกันผลงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ในงวดดังกล่าว บริษัทมีต้นทุนงาน
ตามสัญญาเพิ่มขึ้นจากบางโครงการ เนื่องจากบริษัทต้องปรับแก้ไขงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในปี 2558 ฝ่ายบัญชีของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (warrantee) จาก
เดิมที่ตั้งประมาณการหนี้สินทุกๆ สัญญางาน เหลือเพียงจะตัง้ ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานเฉพาะโครงการที่มีระบุ
การรับประกันไว้ในสัญญางานเท่านั้น และปรับลดอัตราประมาณการจากร้อยละ 3 เป็นอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่างานตาม
สัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในรอบบัญชีปี 2557 โดยใช้วธิ ีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งผู้บริหาร
และฝ่ายบัญชีพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นอัตราทีเ่ หมาะสม โดยบันทึกยอดที่ปรับลดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงาน
ตามสัญญา อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินจากการรับประกันดังกล่าวมีผลทําให้ต้นทุนงานตามสัญญาในปี
หน้าที่ 1.0 - 9
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2558 ลดลง 8.04 ล้านบาท (เมือ่ เทียบกับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่างานตามสัญญา)
ดังนั้น ผลกระทบหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าว ในงวดบัญชีปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีต้นทุนงานตาม
สัญญาเท่ากับ 643.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้เท่ากับ 83.18 สําหรับสัดส่วนต้นทุนให้บริการต่อ
รายได้จากการให้บริการในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 80.23 ลดลงเหลือร้อยละ 73.48 ในปี 2557 และเหลือร้อยละ 67.55 ในปี
2558 ทั้ง ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนงานบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถลดต้นทุนงาน
บริการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าขนส่ง และต้นทุนอะไหล่และอุปกรณ์ เป็นต้น
สําหรับงวดบัญชีปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 78.45 ล้านบาท 49.73 ล้านบาท
และ 68.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 6.86 ร้อยละ 5.11 และร้อยละ 7.27 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยสาเหตุที่
ทําให้อัตรากําไรสุทธิในปี 2557 ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2557 เกิดผลกระทบจากปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ ผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
ชะลอการลงทุน ภาพรวมรายได้จากการดําเนินงานของบริษัทในปี 2557 จึงปรับตัวลดลง ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงาน สวัสดิการพนักงาน เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ค่าเสื่อมราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน ยานพาหนะและเครื่องใช้สาํ นักงานที่มีการลงทุนเพิ่มทุก
ปี และค่าใช้จา่ ยในการเตรียมนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง บริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับลูกหนี้การค้า 2 ราย และลูกหนี้ส่วนงานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ (Un-Bill) 1 ราย เนื่องจากบริษัทพบข้อบ่งชี้วา่ อาจจะ
เก็บเงินจากลูกหนี้รายดังกล่าวไม่ได้ ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าที่คา้ งชําระไม่เกิน 12 เดือน (บริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ร้อยละ 100 สําหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระเกินกําหนดมากกว่า 12 เดือน) เป็นต้น สําหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไร
สุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากนโยบายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานบริการ มีการ
กลับรายการค่าปรับงานล่าช้าจํานวน 13.44 ล้านบาท จากงานต่างประเทศงานหนึ่งซึง่ บริษัทได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าปรับงาน
ล่าช้าในงวดบัญชีปี 2556 ตามหลักความระมัดระวัง ทั้งนี้บริษัทมีความคืบหน้างานเป็นลําดับ และในปี 2558 ลูกค้าได้แจ้งมายัง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่คิดค่าปรับงานล่าช้าสําหรับโครงการดังกล่าว บริษัทจึงกลับรายการโดยบันทึกเป็นรายได้อื่น
จํานวน 13.44 ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2558 มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น และไม่มี
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมนอกเหนือจากนโยบายปกติเหมือนกับที่มีในปี 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ถึงแม้ไม่รวมรายได้อื่น
จากการกลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้าจํานวน 13.44 ล้านบาทที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2558 บริษัทก็มีกําไรสุทธิเท่ากับ
55.46 ล้านบาท และมีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 5.93 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557
ทั้งนี้ หากคํานวณผลกระทบกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินจากการรับประกันตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อต้นทุนงาน
ตามสัญญา (เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 2 ของมูลค่างานของสัญญา) จํานวน 8.04 ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2558
บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกําไรสุทธิเท่ากับ 60.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.42 ของรายได้รวม และหาก
คํานวณโดยไม่รวมทั้งกรณีการกลับรายการค่าปรับล่าช้าจํานวน 13.44 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินจาก
การรับประกันจํานวน 8.04 ล้านบาท ในงวดบัญชีปี 2558 บริษทั และบริษัทย่อยจะมีกําไรสุทธิ 47.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
กําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.07 ของรายได้รวม ซึ่งอัตรากําไรสุทธิจะใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ผ่านมา
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 651.24 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เท่ากับ 678.87 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 624.34 ล้านบาท โดยการลดลงของสินทรัพย์ในปี 2558
เทียบกับปี 2557 เป็นผลจากการลดลงของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 48.42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมี
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อจัดโครงสร้างทุนก่อนเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่างานบริการเสร็จ
ยังไม่เรียกเก็บลดลง จํานวน 22.11 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกันลดลง 3.98 ล้านบาท เนื่ องจากการ
ปรับเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและสามารถไถ่ถอนการจํานําเงินฝากประจําบางส่วนได้ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
สุทธิลดลง 8.31 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาตามนโยบายบัญชี ในขณะที่มีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน
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บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน)

26.05 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยสั่งซื้อวัตถุดิบและอะไหล่เข้ามาเพื่อรองรับการผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ําแบบท่อน้ําและ
เครื่องกําเนิดไอน้ําเชื้อเพลิงชีวมวล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 278.28 ล้านบาท 266.20
ล้านบาท และ 311.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 42.73 ร้อยละ 39.21 และร้อยละ 49.94
ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้หมุนเวียนทางการค้า อาทิ ยอด
เจ้าหนี้การค้า จํานวน 55.57 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สถาบันการเงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินกู้ทรัสต์รี
ซีทรวมจํานวน 11.81 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 2.80 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สิน
ระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 4.75 ล้านบาท และ 4.35 ล้านบาท
ตามลําดับ เนื่องจากมีการผ่อนชําระตามเงื่อนไข และมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 1.12 ล้านบาท
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉพาะส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ
372.96 ล้านบาท 412.67 ล้านบาท และ 312.52 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 57.27
ร้อยละ 60.79 และร้อยละ 50.06 ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 240.00 ล้านบาท มี
ทุนชําระแล้ว 180.00 ล้านบาท มีกําไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเท่ากับ 98.47 ล้านบาท โดยกําไรสะสมที่ลดลงของบริษัทในปี 2558
เกิดจากการจ่ายปันผลระหว่างการสําหรับปี 2558 จํานวน 175.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 มี
มตินําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสําหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 720
ล้านหุ้น ในอัตราปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.032 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23.04 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิประจําปี 2558 หลังหักสํารองตามกฎหมายแล้ว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังหักสํารองต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกําหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปัน
ผลวันที่ 2 มีนาคม 2559 ดังนั้น ผู้จองซื้อหุ้น IPO ในคราวนี้จะไม่มสี ิทธิได้รับเงินปันผลสําหรับปี 2558 ดังกล่าว
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.75 เท่า 0.65 เท่า
และ 1.00 เท่า ตามลําดับ โดยเมือ่ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย
หลัก ได้แก่ 1) การเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินหมุนเวียนทางการค้า คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่ 2) ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับ
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 และปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2558 เพื่อจัดโครงสร้างทุนเตรียมตัวนําบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 1.30 เท่า 1.81
เท่า และ 1.34 เท่า ตามลําดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.71 เท่า 0.94 เท่า และ 0.60 เท่า ตามลําดับ โดย
การลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงจากสิ้นปี 2557 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล รายการมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บที่ลดลง
อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจากสิ้นปี 2557 ทั้งนี้หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าสิ้นปี 2556 ปี 2557
และปี 2558 บริษัทมีวงจรเงินสดติดลบเท่ากับ 3.12 วัน 4.42 วัน และ 11.01 วัน ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาชําระหนี้
เจ้าหนี้การค้าที่ยาวนานกว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของลูกหนี้การค้า
นักลงทุนสัมพันธ์ : นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ / นายประมุข ธนะพรพันธุ์ / นายรัชวุฒิ ดํารงสุขสันต์
โทรศัพท์ : 0-2366-0400
Email address : www.getabecboiler.com
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