




บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) 03

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2559 ทีผ่่านมา บริษทั เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) มผีลการด�าเนนิงานส�าหรบัธุรกจิหลกัทีย่งัเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง  

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดรวมรายได้ 1,017.81 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 72.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงาน

ในปี 2558 มียอดรายได้รวมเพิ่มขึ้น 69.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.33% มีก�าไรเพิ่มขึ้น 3.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 

5.78% บริษัทสามารถท�าผลประกอบการให้เติบโตในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทั้งที่สภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว

แผนด�าเนินการในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร เพื่อ

รองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และท�าให้เกิดการเติบโตอย่างย่ังยืน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาตลาด 

เครื่องก�าเนิดไอน�้าเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงขยะ ส�าหรับโรงไฟฟ้า ขยายก�าลังผลิตพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับ

การบรหิารจัดการต้นทนุอย่างต่อเนือ่ง เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิด้านการบริหารจดัการต้นทนุ อันจะส่งผลให้ราคาผลติภัณฑ์และบริการ

ของบรษิทั สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล และยงัลงทนุวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ รวมทัง้สร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลติภณัฑ์ทีม่อียู่

นอกจากการด�าเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการยกระดับการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส หลังจากที่บริษัท

ได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่เพือ่ให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เกิดความตระหนกัและใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยบริษัทจะพิจารณาความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ในแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยเร็วต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนช่วยผลักดัน

ให้บริษัทประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง ขอให้มั่นใจว่า บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต ้

หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์) 

ประธานคณะกรรมการ 

14 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255904

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เจตาแบค จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 
จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายและการบริหารจัดการ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัให้มคีวามถกูต้องครบถ้วน สอบทานให้
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม โดยในปี 2559  
มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว และรบัทราบงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ของแต่ละไตรมาส ไตรมาสที ่1 สิน้สดุ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ได้สอบทาน 
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้เชิญผู้บริหารและ 
ผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุก่อนทีจ่ะให้ความเห็นชอบเพือ่ให้มัน่ใจว่า การจดัท�างบการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถกูต้องเชือ่ถอืได้ในสาระส�าคญั
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจว่า 
บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการตามเงือ่นไขทางธรุกิจปกตแิละได้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างถกูต้องครบถ้วน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ท่ี 
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั เพือ่ให้การ
ด�าเนนิงานของบรษัิทฯ มคีวามโปร่งใส สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุ ซึง่บรษิทัได้รบัการประเมนิผลการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบควบคมุภายในเป็นรายไตรมาส เพือ่มัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการความคุมภายในทีเ่พยีงพอและ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และก�าชบัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยตดิตามในเรือ่งทีไ่ด้รบัมอบหมาย  
เพือ่ให้มัน่ใจว่า ฝ่ายจดัการได้แก้ไขหรอืปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2560 เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิกจิกรรมตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การปฏบัิตงิานตรวจสอบมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล

6. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง เกีย่วกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อ�านาจหน้าที่ 
ความเป็นอสิระ การประชมุ การปฏบิตังิานเกีย่วกบัการสอบทาน และให้ความเหน็ หรอืค�าแนะน�าอนัเป็นประโยชน์ของบรษิทัฯ ในด้าน
การควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดท�ารายงานทางการเงิน การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ข้อบังคบั และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมดัระวงั มคีวามเป็นอสิระเพยีงพอ โดยให้ความส�าคัญอย่างยิง่ต่อการด�าเนนิงานภายใต้ระบบการควบคมุภายใน 
ท่ีโปร่งใสและเหมาะสม มีการก�ากับดแูลกิจการทีม่ปีระสทิธผิล เชือ่ถอืได้ รวมทัง้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง และมกีารพฒันา
ปรบัปรงุระบบการปฏบิติังานให้มคุีณภาพดยีิง่ข้ึน เพือ่บรรลเุป้าหมายของบรษิทัฯ

(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

28 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน รวมท้ังให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคมุภายใน เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจได้ว่ามีการบนัทึกข้อมลูทางการบญัชีถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษา

ไว้ซ่ึงทรพัย์สิน ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุรติหรือการด�าเนินการทีผิ่ดปกตอิย่างมสีาระส�าคญัโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับการปฏิบัติหน้าที ่

ปี 2559 ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถ 

สร้างให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงฐานะทางการเงิน 

ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่างถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์) 

ประธานกรรมการ 

28 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บรษัิท เจตาแบค จ�ากดั (มหาชน) ให้ความส�าคญัในการน�าระบบบรหิารความเสีย่งมาใช้ในการบรหิารจัดการ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ 

สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ภายใต้สภาพแวดล้อม และการด�าเนินธุรกิจที่มีความไม่แน่นอน 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มี 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 3 ครั้ง เพื่อก�าหนดนโยบายและก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมี

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ และได้ก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ ที่ ส�าคัญ ดังนี้ 

- ความเสี่ยงด้านการเงิน 

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

- ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน

- ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบสูง  

รวมท้ังความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินงานที่ส�าคัญๆ ของบริษัทฯ เช่น การประเมิน

ความเสี่ยงงานโครงการ การประเมินความเสี่ยงด้านการตลาด เป็นต้น 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและเพียงพอที่จะ 

ท�าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(ดร.กมล ตรรกบุตร) 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

14 มีนาคม 2560
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คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุชาติ  มงคลอารีย์พงษ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / กรรมการ

นางสาวสุรางค์  มงคลอารีย์พงษ์
กรรมการ

นางหรรษา  บดีพัฒน์
กรรมการ

นางสาวสุณิสา  มงคลอารีย์พงษ์
กรรมการ

2 6 1 7

3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ดร.กมล  ตรรกบุตร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ  
บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GTB”) เดิมชื่อ บริษัท เจตาแบค จ�ากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2526 โดยนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ (นายสุชาติฯ) วิศวกรผู้มีประสบการณ์อยู่ในสายธุรกิจเครื่องก�าเนิดไอน�้า (Steam Boiler)  
มาอย่างยาวนาน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จ�านวน 1.00 ล้านบาท ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น และความทุ่มเทเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้น�า 
ในด้านเครื่องก�าเนิดไอน�้าและระบบเผาไหม้ เป็นผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลากว่า 34 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
0.25 บาท โดยเข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เมือ่วันที ่23 มนีาคม 2559 ในกลุ่มอตุสาหกรรม สินค้าอตุสาหกรรม

พัฒนาการของการเติบโตของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ ได้แก่

1. ในช่วง 11 ปีแรกของธุรกิจ บริษัทเริ่มด�าเนินธุรกิจจากการเป็นตัวแทนน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเครื่องก�าเนิดไอน�้า (Steam Boiler) 
ยี่ห้อ LOOS Gunzenhausen จากประเทศเยอรมนี (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นยี่ห้อ Bosch หรือ Robert Bosch ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก) และ
เครื่องพ่นไฟชนิดถ้วยเหวี่ยง (Rotary Cup Burner) ยี่ห้อ Saacke จากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้กับน�้ามัน 
เชื้อเพลิงคุณภาพต�่า รวมถึงการรับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม งานติดตั้ง และงานบริการหลังการขายส�าหรับเครื่องก�าเนิดไอน�้า
และเครื่องพ่นไฟดังกล่าว

2. ปี 2537 บริษัทได้ผันตัวเองเป็นผู้ผลิต โดยก่อสร้างโรงงานแห่งแรกขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็น
โรงงานผลิต ประกอบ และซ่อมสร้างเครื่องก�าเนิดไอน�้า ระบบเผาไหม้ (Combustion System) เครื่องท�าน�้ามันร้อน (Thermal Oil 
Heater) และเครื่องถ่ายเทความร้อนที่น�าความร้อนสูญเสียกลับมาใช้งานใหม่ (Economizer) โดยได้รับการรับรองคุณภาพโดย TÜV 
NORD ตามมาตรฐาน DIN TRD ของประเทศเยอรมนี

3. และในปี 2537 เดียวกันนี้ บริษัทพัฒนาไปอีกขั้นเข้าสู่การเป็นผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ผลิต และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องก�าเนิดไอน�า้และ
ระบบเผาไหม้ ไปยังประเทศต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา บังคลาเทศ อัฟริกาใต้  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน ฯลฯ และมีแผนงานรองรับการขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบ AEC ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมี
สาขาในประเทศเวียดนาม และส�านักงานตัวแทนในประเทศอินโดนีเซีย

2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผูว้จิยั พฒันา ออกแบบ วศิวกรรมการผลติเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ และระบบก�าเนดิความร้อน รวมทัง้ให้บรกิารครบวงจร มุง่มัน่เป็นผูน้�า 
Top Three ของเอเชียภายในเวลา 10 ปี

พันธกิจ (Mission)

•  มุง่เน้นการผลติทีม่ปีระสทิธิภาพ เพือ่ผลติและให้บรกิารสนิค้าทีม่คีณุภาพ ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้การบรกิารทางด้าน
การออกแบบติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร

•  วจิยั พฒันา และสร้างนวัตกรรมในธรุกจิท่ีเกีย่วกับเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ (Boiler Plant) และระบบก�าเนิดความร้อน (Thermal System)

•  เพิ่มส่วนแบ่งตลาดท้ังในและต่างประเทศโดยสร้างแบรนด์ GETABEC ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

•  จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว เพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ในการพัฒนาองค์กร

•  สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรโดยเน้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

•  มุ่งเน้นการท�าธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม

•  มีความสามารถในการท�าก�าไร สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษัิท เจตาแบค จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยอกี 2 บริษทั ได้แก่ บรษิทั เจตาแบค อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (“GTI”) และบรษิทั 
เจตาแบค เวยีดนาม จ�ากดั (“GTV”) ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการผลติ ประกอบ ตดิตัง้ และจดัจ�าหน่ายเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ (Steam 
Boiler) และระบบเผาไหม้ (Combustion System) ทีใ่ช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทกุประเภท โดยสามารถเลือกใช้เช้ือเพลงิ 
ตั้งต้นได้ทั้งเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Burner) เชื้อเพลิงเหลว (Oil Burner) เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เช้ือเพลิงถ่านหิน (Coal)  
ความร้อนทิง้หรอืสญูเสยี (Waste Heat) พลังงานสะอาดหมนุเวยีน (Renewable Energy) และระบบเชือ้เพลงิผสม (Multi Fuel) 
ตลอดจนการออกแบบทางวศิวกรรมและผลิตอปุกรณ์เกีย่วข้อง (Balance of Plant : BOP) เช่น ถงัรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
ระบบดกัฝุน่และก�าจดัไอเสีย (Dust collector and wet scrubber) ระบบน�า้และการก�าจดัออกซเิจนในน�า้ (Dearation Plant) 
ระบบท่อไอน�า้ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคมุ รวมถึงการเสนอโครงการในรปูแบบ Engineering Procurement and Construction 
(EPC) โดยทมีวศิวกรและช่างผู้ช�านาญงานเฉพาะทาง นอกจากนี ้บรษิทัยงัผลติเคร่ืองท�าน�า้มนัร้อน (Thermal Oil Heater) และ
เครือ่งท�าน�า้ร้อนอุตสาหกรรม (Hot Water Boiler) ท่ีมคีณุภาพสูง กระบวนการผลิตของบริษัทได้รับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน
สากล อาท ิASME, EN, DIN, BS และ CE Mark ท�าให้สามารถส่งผลติภณัฑ์ไปจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลก บรษิทัจดัจ�าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ โดยมคีวามมุง่หวังทีจ่ะขยายตลาดการขายและบรกิารไปยงัต่างประเทศมากขึน้ ปัจจบุนั
บรษัิทได้ส่งออกสนิค้าไปจ�าหน่ายยงัประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อนิโดนเีซยี เวยีดนาม เมยีนมาร์ กมัพชูา ลาว ปากสีถาน บงัคลาเทศ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อัฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนั้น บริษัทยังผลิตเครื่องก�าเนิดไอน�้าให้กับบริษัทผู้ผลิต 
เครื่องก�าเนิดไอน�้าท่ีมีชื่อเสียงในประเทศเยอรมนี เบลเยียม และญ่ีปุ่น ในแบบ OEM และบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเคร่ือง 
ก�าเนดิไอน�า้รวมถงึอปุกรณ์ประกอบต่างๆ จากบริษทัชัน้น�าระดบัโลก ทีม่ศีกัยภาพและความโดดเด่นในตวัผลติภณัฑ์นัน้ๆ

บริษัทมีความมุ่งม่ันในการเป็นผู้ผลิตเคร่ืองก�าเนิดไอน�้าและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และการบริการท่ีได้มาตรฐานสูง เป็นที่พึงพอใจ 
แก่ลกูค้า โดยมีนโยบายส�าคญั คอื การส่งมอบเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานโลก ประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม 
ใช้พลังงานหมุนเวียนได้ (Renewable Energy) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจผลิต ประกอบ ติดตั้ง และจัดจ�าหน่ายเครื่องก�าเนิดไอน�้า ระบบเผาไหม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงรายได้จากการด�าเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) รายได้ตามสัญญา ซึ่งเกิดจากการผลิต จ�าหน่าย และติดตั้ง 
เครื่องก�าเนิดไอน�้า รวมถึงการรับเหมาท�าโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ วางแผน ผลิต ก่อสร้างและติดตั้ง และ 2) รายได้จาก 
การให้บรกิาร เกิดจากการให้บรกิารบ�ารงุรกัษาเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ และการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปล่ียนอะไหล่โดยมโีครงสร้างรายได้ 
แสดงดังตาราง

หมายเหตุ : - รายได้ตามสัญญาเกิดจากการจ�าหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องก�าเนิดไอน�้า และรายได้อันเกิดจากการท�าหน้าที่ทั้งหมดในการรับเหมา กล่าวคือ  
เริม่ตัง้แต่ออกแบบ วางแผน จดัท�างบประมาณ จนถงึการก่อสร้างโรงงานจนเสร็จสิน้ และส่งมอบให้กบัลกูค้าได้โดยสมบรูณ์ ซึง่รายได้ตามสญัญา
ประกอบด้วย รายได้ของบริษัท บริษัท GTI และ GTV

งบการเงินรวม
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ตามสัญญา 813.30 84.52 773.83 83.99 835.64 84.21

รายได้จากการให้บริการ 148.99 15.48 147.52 16.01 156.68 15.79

รายได้จากการด�าเนินงาน-สุทธิ 962.29 100.00 921.35 100.00 992.32 100.00

รายได้อื่น 11.42 26.95* 25.49

รวมรายได้-สุทธิ 973.71 948.30 1,017.81
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 - รายได้จากการให้บริการเกิดจากงานบริการติดตั้ง งานบ�ารุงรักษา และบริการซ่อมแซมเครื่องก�าเนิดไอน�้า

 - รายได้อื่น ประกอบด้วย ก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ

 * รายได้อื่น งวดปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการกลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้าจ�านวน 13.44 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้ง
ประมาณการหน้ีสินค่าปรับงานล่าช้าเนื่องจากอ้างอิงตามสัญญาจ้างผลิตเครื่องก�าเนิดไอน�้าจากลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งซึ่งเกินก�าหนดระยะ
เวลาส่งมอบในสัญญา แต่บรษิทัมีความคืบหน้าในการด�าเนนิงานผลติตดิตัง้เคร่ืองก�าเนิดไอน�า้ ลกูค้ารายดงักล่าวจงึได้ส่งหนังสอืแจ้งยนืยนัมายงั
บริษัทว่าจะไม่คิดค่าปรับงานล่าช้าโครงการดังกล่าว บริษัทจึงกลับรายการค่าปรับทั้งจ�านวนโดยบันทึกเป็นรายได้อื่น

 - รายได้อืน่ๆ งวดปี 2559 ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มรีายได้จาก Commission ของการขายสนิค้าต่างประเทศ จ�านวนเงิน 15.04 ล้านบาท

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทและบริษัทย่อย ท�าธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายเคร่ืองก�าเนิดไอน�้า โดยแบ่งลักษณะรายได้ ดังนี้ 1) รายได้ตามสัญญา และ 
2) รายได้จากการให้บริการ โดยรายได้ตามสัญญา เกิดจากการผลิต ติดตั้ง และจ�าหน่ายเครื่องก�าเนิดไอน�้า และอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ ของเครื่องก�าเนิดไอน�้า ในขณะท่ีรายได้จากการให้บริการ เกิดจากบริการหลังการขายและ การซ่อมแซม บ�ารุงรักษา
ผลิตภัณฑ์ รับจ้างตรวจสอบประเมินเครื่องก�าเนิดไอน�้า โดยเครื่องก�าเนิดไอน�้ามีระบบการท�างานและคุณสมบัติที่ส�าคัญ ดังนี้

เครื่องก�าเนิดไอน�้า (Steam Boiler) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไอน�้า ซึ่งไอน�้านิยมถูกน�าไปใช้เป็นสื่อน�าพลังงานความร้อนจาก
แหล่งก�าเนิดความร้อนไปยังต�าแหน่งที่ต้องการใช้พลังงานความร้อน โดยอาศัยแหล่งให้ความร้อนจากเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ รวมถึง
ของเหลือใช้ ก๊าซปล่อยทิ้ง และพลังงานทดแทน เครื่องก�าเนิดไอน�้าจะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน�้าที่อยู่ภายในเครื่องก�าเนิดไอน�้า
จนกระทั่งน�้าเดือดกลายเป็นไอน�้าและมีความดัน แล้วส่งผ่านไปใช้ส�าหรับให้ความร้อนในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ หรอืเพือ่ใช้ขับกงัหนัไอน�า้ (Steam Turbine) หรอืเครือ่งจกัรไอน�า้ (Steam Engine) เพือ่ผลติพลงังานไฟฟ้าหรอืพลงังานกล 
หน้าที่หลักของเครื่องก�าเนิดไอน�้า คือ การผลิตไอน�้าที่มีความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหลตามที่ก�าหนดไว้ ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ก�าเนิดไอน�้านิยมก�าหนดขนาดโดยระบุก�าลัง (Power) เป็นจ�านวนไอน�้าต่อช่ัวโมง (Ton per hour) แรงดันใช้งานที่ต้องการ 
และอุณหภูมิใช้งานของไอน�้า หรืออัตราการส่งผ่านพลังงานในหน่วยพลังงานต่อเวลา (Mega Watt-Hour per hour หรือ Kilo 
Calorie per hour)

เนื่องจากเครื่องก�าเนิดไอน�้าเป็นเคร่ืองจักรที่มีแรงดันและอุณหภูมิภายในสูง ซึ่งถือเป็นเครื่องจักรที่ต้องค�านึงถึงความปลอดภัย
สูงสุด และจากการที่เป็นเครื่องจักรต้นก�าลัง จึงต้องมีประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้และความพร้อมใช้งานสูง (Performance, 
Efficiency, Reliability, Availability) เพื่อลูกค้าจะสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสียค่าเชื้อเพลิงในการผลิตต�่า

ไอน�้าเป็นพลังงานที่สะอาดไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และควบคุมง่าย จึงเป็นพลังความร้อนที่นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในปัจจุบันไอน�้าถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

• อุตสาหกรรมอาหาร: ใช้แปรรูปอาหาร ต้ม นึ่ง กระบวนการพาสเจอไรซ์ สเตอริไลซ์ การอบแห้ง

• อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีและไม่มีแอลกอฮอลล์: ใช้ต้มน�้าร้อน กลั่นเบียร์ ต้มเหล้า ต้มน�้า ฆ่าเชื้อโรค ล้างขวด

• อุตสาหกรรมยาและเคมี: ใช้ผสมสารเคมี ผสมยา และอบให้แห้งในกระบวนการท�ายาเม็ด

• อุตสาหกรรมรถยนต์: ใช้ท�าสีและอบสี

• อุตสาหกรรมยางและยางรถยนต์: ใช้อบยาง

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงกลั่นน�้ามัน: ใช้ในกระบวนการกลั่นแยก และผลิตไฟฟ้า

• โรงไฟฟ้า: ใช้ขับกังหันไอน�้า หรือเครื่องจักรไอน�้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

• อุตสาหกรรมสิ่งทอ: ใช้ในกระบวนการอบ ฟอก และย้อม

• อุตสาหกรรมไม้: ใช้อบไม้
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• อุตสาหกรรมกระดาษและกล่องกระดาษ: ใช้ต้มเยื่อ อบแห้งกาว และขึ้นรูป

• อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง: ใช้อบกระเบื้อง อบอิฐ

• อุตสาหกรรมโรงแรมและโรงพยาบาล: ใช้ท�าน�้าร้อนในห้องพัก ซักรีด โรงครัว และฆ่าเชื้อ

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตเคร่ืองก�าเนิดไอน�้าที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงในรูปแบบต่างๆ ทั้งประเภทที่บริษัท
เป็นผู้ออกแบบเองหรือออกแบบต่อยอดจากความรู้และเทคโนโลยีจากเจ้าของสิทธิบัตร เช่น เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อไฟ เครื่อง
ก�าเนิดไอน�้าจากความร้อนทิ้ง เครื่องท�าน�้ามันร้อน เครื่องก�าเนิดไอน�้าเชื้อเพลิงชีวมวล และเครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อน�้า เป็นต้น 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ประหยัดการใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิง และสามารถควบคุมดูแลได้ง่าย โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยสามารถแบ่งรายได้และประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

1) รายได้ตามสัญญา

รายได้ตามสัญญาส่วนใหญ่มาจากการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมงานติดตั้ง โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต 
มีดังนี้

1.1 เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ภายใต้แบรนด์ GETABEC Kessel

 เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อไฟ เป็นเครื่องก�าเนิดไอน�้าที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน รูปลักษณ์ภายนอกเป็น
ทรงกระบอก ภายในบรรจุน�้า โดยหัวเผา (Burner) จะติดตั้งอยู่ใต้ระดับน�้า ท�าการเผาเชื้อเพลิง ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เป็น
ก๊าซ (รวมท้ัง Bio Gas) และน�้ามันชนิดต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างร่วมกัน ท�าให้เกิดพลังงานความร้อน
ถ่ายเทให้น�้าจนน�้าเดือดกลายเป็นไอน�้า ไอน�้าจะสะสมพลังงานเพิ่มจนความดันไอน�้าสูงถึงระดับที่ต้องการน�าไปใช้งาน

 ผลิตภัณฑ์เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อไฟของบริษัท มีจุดเด่นที่ส�าคัญดังนี้

• ออกแบบ ผลิตและตรวจรับรอง ภายใต้มาตรฐานชั้นน�าระดับโลก อาทิ มาตรฐาน ASME ของฝั่งอเมริกา (ASME 
Section 1) และมาตรฐาน CE ของฝั่งยุโรป ซึ่งมาตรฐานท้ังสองเป็นมาตรฐานที่ใช้ก�ากับการออกแบบ สร้าง  
ตรวจสอบ ตรวจรับรอง และก�าหนดเงื่อนไขการใช้งาน ส�าหรับเครื่องก�าเนิดไอน�้าโดยเฉพาะที่เป็นที่เชื่อถือทั่วโลก 
และยอมรับภายใต้กฎหมายไทย

• ออกแบบเน้นด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง และมีความเช่ือใจได้สูง (High Availability and High 
Reliability)

• มีผลิตภัณฑ์ครบทุกช่วงความต้องการ รวมถึงเครื่องก�าเนิดไอน�้าสองหัวเผาสองห้องเผาไหม้ (Double Flame 
Tube)

• สามารถออกแบบเป็น สามกลับหลังเปียก (Three Pass, Wet Back Boiler)

• สามารถออกแบบติดตั้ง Superheater เพื่อจ่ายไอน�้าเป็นไอน�้ายิ่งยวด (Superheated Steam) ที่มีอุณหภูมิสูง
กว่าไอน�้าอิ่มตัวปกติ เมื่อเปรียบเทียบที่ระดับความดันเท่ากัน
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• ออกแบบและผลิตภายในประเทศ

• สามารถเลือกใช้เช้ือเพลิงหลากหลายชนิด ทั้งเชื้อเพลิงก๊าซ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ LPG ก๊าซชีวภาพ  
ก๊าซไฮโดรเจน หรือเชื้อเพลิงเหลว เช่น น�้ามันเตา น�้ามันดีเซล หรือของเหลวอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิง รวมถึง
ก๊าซหรือของเหลวเหลือทิ้งที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงผสม (Multi Fuel)

• สามารถออกแบบให้มีการปล่อยมลภาวะ (Emission) ต�่าหรือต�่ามากได้

1.2 เครื่องก�าเนิดไอน�้าจากความร้อนทิ้ง (Heat Recovery Steam Generator : HRSG)

 เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมักจะมีการปล่อยก๊าซร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิต ท�าให้สูญเสียพลังงาน
ความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์และยังเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เคร่ืองก�าเนิดไอน�้าแบบนี้สามารถช่วยลดอุณหภูมิ
ของก๊าซร้อน โดยถ่ายเทพลังงานความร้อนให้เกิดเป็นพลังงานไอน�้าซึ่งสามารถน�าไปใช้งานในกระบวนการผลิตอื่นๆ  
ต่อไป นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีก
ทางหนึ่ง บริษัทสามารถผลิตเครื่องก�าเนิดไอน�้าจากความร้อนทิ้งที่มีก�าลังการผลิตไอน�้าตั้งแต่ 1 ถึง 100 ตันต่อชั่วโมง 
โดยแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้

• เครื่องก�าเนิดไอน�้าจากไอเสียของเครื่องยนต์ก�าเนิดไอน�้าที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส NGV หรือ Biogas (Steam Generator 
after Gas Engine, Model HRSG)

• เครื่องก�าเนิดไอน�้าจากไอเสียของกังหันแก๊ส (Steam Generator after Gas Turbine, Model HRSG)

•  เครื่องท�าน�้าร้อนจากไอเสียของเครื่องยนต์ก�าเนิดไอน�้าที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส NGV หรือ Biogas (Hot Water Boiler 
after Gas Engine, Model HRTH)

• เครื่องท�าน�้าร้อนจากไอเสียของกังหันแก๊ส (Hot Water Boiler after Gas Turbine, Model HRTH)

• เครื่องก�าเนิดไอน�้า เครื่องท�าน�้าร้อน เคร่ืองท�าน�้ามันร้อนจากไอร้อนเสียจากขบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ 
(Waste Heat)

1.3 เครื่องท�าน�้ามันร้อน (Thermal Oil Heater)

 เครื่องท�าน�้ามันร้อนสามารถท�าให้น�้ามันร้อนได้สูงถึง 350°C ที่ความดันต�่า ท�าให้ได้ความร้อนสูงกว่าไอน�้าท่ีผลิตโดย
เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อไฟ และมีความปลอดภัยกว่าเนื่องจากระบบมีแรงดันต�่ากว่ามาก เครื่องท�าน�้ามันร้อนที่บริษัท
ผลิตเป็นรูปแบบ Three Pass Design โดยมีก�าลังการผลิต 0.4 MW – 15.0 MW โดยสามารถใช้อุณหภูมิได้สูงสุดถึง 
350°C ซึ่งเหมาะกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ต้องการความร้อนสูง แต่ความดันต�่า



รายงานประจำาปี 255914

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลิขสิทธิ์การออกแบบจากเจ้าของเทคโนโลยี

1.4 เครื่องก�าเนิดไอน�้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Boiler)

 เครื่องก�าเนิดไอน�้าชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการเผาไหม้ อาทิ แกลบ ไม้สับ ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม 
และถ่านหิน เคร่ืองก�าเนิดไอน�้าแบบเชื้อเพลิงชีวมวลที่บริษัทออกแบบและผลิตมีคุณภาพสูง โดยเครื่องก�าเนิดไอน�้า 
เชื้อเพลิงแบบชีวมวลเป็นการออกแบบผสมผสานระหว่างเครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อไฟ และแบบท่อน�้า เนื่องจากการ 
เผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลต้องการพื้นที่ห้องเผาไหม้ขนาดใหญ่ ท�าให้มีพื้นที่ในการรับความร้อนมาก ช่วยให้ส่งผ่าน
พลังงานความร้อนไปสู่น�้าได้ดีมาก นอกจากนี้เคร่ืองก�าเนิดไอน�้าเช้ือเพลิงชีวมวลของบริษัทมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักเขม่า
ควันที่มีประสิทธิภาพสูง ท�าให้ไอเสียที่ส่งออกมาสู่บรรยากาศมีเขม่าปะปนน้อย บริษัทสามารถผลิตเครื่องก�าเนิดไอน�้า
ชนิดนี้ตั้งแต่ขนาดก�าลังการผลิตไอน�้า 1 ตันต่อชั่วโมง ถึง 100 ตันต่อชั่วโมง

1.5 เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อน�้า (Water Tube Boiler) 

 เคร่ืองก�าเนิดไอน�้าแบบท่อน�้าเป็นแบบท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการไอน�้าที่มีแรงดันหรืออุณหภูมิสูงกว่า
ความสามารถของแบบท่อไฟ โดยมีข้อแตกต่างที่น�้าจะถูกบรรจุอยู่ภายในท่อที่เรียงต่อกันเป็นแผงผนังรอบห้องเผาไหม้ 
และรอบชิ้นส่วนอื่น ก๊าซร้อนจะวิ่งผ่านพ้ืนผิวรับความร้อนแต่ละส่วนไปตามล�าดับ เช่น Superheater, Evaporator, 
Economizer ซึง่ส่วนใหญ่น�า้หรอืไอน�า้อยูภ่ายในท่อ และท่อในส่วนผนงัจะต่อกับ Steam Drum ผ่าน Header/Riser/
Downcommer โดยไอน�า้ทีเ่กดิข้ึนจะถกูส่งไปที ่Steam Drum ทีเ่ป็นรปูไออ่ิมตวั แล้วสามารถท�าเป็นไอน�า้ร้อนยิง่ยวด
ได้โดยน�าไอน�้าไปเพ่ิมอุณหภูมิท่ี Superheater หลังจากก๊าซร้อนมีการถ่ายเทความร้อนให้กับน�้าหรือไอน�้าไปแล้ว จะมี
ความร้อนทีย่งัเหลือทีส่ามารถน�าไปถ่ายให้น�า้ก่อนป้อนเข้าเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ใน Economizer ก่อนทีจ่ะปล่อยทิง้ ซึง่ด้วย
ลักษณะของน�้าและไอน�้าที่อยู่ในท่อ โดยคุณสมบัติท่ัวไป ท่อจะทนแรงดันจากภายในได้มากกว่าภายนอก อีกทั้งเคร่ือง
ก�าเนดิไอน�า้แบบท่อน�า้ยงัไม่ต้องมีเปลือก (Shell) ขนาดใหญ่ จงึสามารถท�างานภายใต้แรงดนัไอทีส่งูกว่าแบบท่อไฟ
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 บริษัทน�าเทคโนโลยีภายใต้ลิขสิทธิ์การออกแบบของ Eckrohr Kessel จากประเทศเยอรมนีมาใช้ในการออกแบบและ
สร้างเครื่องก�าเนิดไอน�้า ซึ่ง Eckrohr Kessel เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิที่มีการน�าไปสร้างเคร่ืองก�าเนิดไอน�้าทั่วโลกแล้วกว่า 
5,000 ลูก

 เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อน�้าสามารถผลิตไอน�้าที่แรงดันและอุณหภูมิสูง จึงเหมาะที่จะใช้ขับกังหันไอน�้าในโรงไฟฟ้า
หรือใช้ในอุตสาหกรรมเคมี โรงกล่ันหรืออุตสาหกรรมอ่ืนที่ต้องการไอน�้าอุณหภูมิสูง ส�าหรับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
เคมี โรงกลั่น จะใช้เครื่องก�าเนิดไอน�้าขนาดก�าลังผลิตปานกลาง เป็นเครื่องช่วยในการเริ่มท�างานของเครื่องจักรหลัก 
(Auxiliary Boiler)

 ก�าลังการผลิตของเครื่องก�าเนิดไอน�้าประเภทนี้จะเร่ิมท่ีก�าลังการผลิตไอน�้าต�่ากว่า 1 ตันต่อช่ัวโมงจนถึงขนาดใหญ่มาก 
ถึงหลายพันตันต่อชั่วโมง ซึ่งหากเทียบกับขนาดสูงสุดดังกล่าว เคร่ืองก�าเนิดไอน�้าแบบท่อน�้าที่บริษัทออกแบบและผลิต
ในปัจจุบันถือเป็นขนาดเล็กถึงขนาดกลางครอบคลุมช่วงก�าลังการผลิต คือ

• ก�าลังการผลิตตั้งแต่ 5 ตันต่อชั่วโมง ถึง 290 ตันต่อชั่วโมง

• แรงดันไอน�้า 10 Bar g (ประมาณ 10 เท่าบรรยากาศ) ถึง 150 Bar g (ประมาณ 150 เท่าบรรยากาศ)

• สามารถผลิตได้ทั้งไอน�้าอิ่มตัว และไอน�้าร้อนยิ่งยวด (Superheated Steam) อุณหภูมิสูงถึง 540°C

คุณสมบัติของเครื่องก�าเนิดไอน�้าที่บริษัทผลิต

• เครื่องก�าเนิดไอน�้าภายใต้ลิขสิทธิ์ Eckrohr Kessel เป็นแบบ Single Drum และจัดวาง Drum อยู่มุมที่เรียกว่า 
Corner Tube ที่มีข้อดีคือ

o มีการไหลวนของน�้าแบบ Natural Circulation (Thermal assist water circulation) ท�าให้ระบบถ่ายเท
ความร้อนดีขึ้น

o ก๊าซร้อนไม่ไหลผ่าน Drum ท�าให้ Drum ไม่สัมผัสกับความร้อนสูงซึ่งจะมีผลกับอายุการใช้งาน

o สามารถแยกเป็นส่วนได้ง่ายที่สะดวกต่อการขนส่ง เนื่องจากส่วน Heating surface ที่ต่อกับ Drum มีเพียง
ระบบท่อ Riser/Header/Downcommer (robust)

o Eckrohr Kessel ท�าการออกแบบเป็นรายเคร่ือง ซึ่งท�าให้ออกแบบให้เหมาะและตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าโดยเฉพาะ

o สามารถสั่งการให้เครื่องก�าเนิดไอน�้าท�างานได้เร็ว และสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลด (Load Variation) ก�าลัง
ผลิตไอน�้าได้เร็ว เป็นผลมาจากลักษณะการออกแบบที่สามารถใช้ความร้อนเพียงเล็กน้อยก็สามารถเกิดน�้า
ไหลเวียนภายในเครื่อง (Water Circulation) ได้แล้ว ประกอบกับการจัดต�าแหน่งแต่ละช้ินส่วนได้ดี ท�าให ้
ไม่เกิดปัญหาในด้าน Thermal Stress แม้จะเดินเครื่องได้เร็วเมื่อเทียบกับเครื่องที่ได้รับการออกแบบอื่นๆ
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o เป็นเคร่ืองก�าเนิดไอน�้าที่ใช้โครงสร้างตัวเองเป็นจุดยึด (Self Support) ไม่จ�าเป็นต้องมีโครงสร้างเสริมซึ่ง
เป็นการลดจุดอ่อนที่ส่งผลมาจาก Thermal Stress, Thermal Expansion ได้

o ได้ไอน�้าที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสิ่งปนเปื้อนน้อย เนื่องจากโครงสร้างของเครื่องก�าเนิดไอน�้าที่มีการจัด Header/ 
Riser /Downcommer อย่างเหมาะสม รวมถึงการออกแบบ Drum ให้มีความสามารถที่จะแยกน�้ากับไอน�้า
ออกจากกันอย่างมีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการไหลวนหลายครั้งโดยความเร็วที่เหมาะสม

• ระบบควบคุม ที่เกิดจากเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดจากความร่วมมือของผู้ผลิตเครื่องก�าเนิดไอน�้าและหัวเผาชั้นน�าจาก
ต่างประเทศที่บริษัทมีความสัมพันธ์มายาวนาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ให้ลิขสิทธิ์ เมื่อน�ามารวมกับ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของวิศวกรของบริษัทที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ท�าให้บริษัทสามารถออกแบบ
ระบบควบคุมเครื่องก�าเนิดไอน�้าที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง มีมาตรฐาน และน�าสมัยโดยใช้ระบบ PLC 
หรือ DCS มาเป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้คุณลักษณะของระบบเป็นระบบอัจฉริยะ (Intelligent Automation System) 
สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบควบคุมอื่นได้โดยง่าย รวมถึงง่ายต่อการท�าระบบส�ารอง (Redundancy 
System) ที่สามารถสับเปลี่ยนกันได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่องในระหว่างซ่อมบ�ารุง/ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบควบคุม  
ในด้านความม่ันคงของระบบ บริษัทสามารถออกแบบให้ได้ Safety Integrity Level 3 (SIL level 3) ที่ม ี
การประเมินระบบความปลอดภัย Voting 2 out of 3 จึงท�าให้ระบบควบคุมที่บริษัทพัฒนาขึ้นเป็นระบบที่
สมบูรณ์ครบถ้วน มีความปลอดภัยสูง มีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับได้ในระดับโลก ได้รับการยอมรับ
ให้ใช้งานในโรงกลั่นน�้ามันและโรงงานปิโตรเคมี

• Emission เครื่องก�าเนิดไอน�้าของบริษัท ทุกเครื่องมีการแพร่มลภาวะต�่ากว่ากฎหมายก�าหนด และสามารถท�าให้
ต�่าลงมากกว่านั้นได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ จนเป็น Extra Low emission ได้โดยเทคโนโลยีการออกแบบ
เครื่องก�าเนิดไอน�้าและการเผาไหม้

• ผลิตภายในประเทศ

1.6 เครื่องก�าเนิดไอน�้าชีวมวล (Biomass) และขยะ (Municipal Waste) ส�าหรับโรงไฟฟ้า

 เครื่องก�าเนิดไอน�้าชีวมวล (Biomass) และขยะ (Municipal Waste) ส�าหรับโรงไฟฟ้า เป็นเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบ 
ท่อน�้า (Water tube) และผลิตไอน�้าที่แรงดันสูงและอุณหภุมิสูง ในทางวิศวกรรมใช้ค�าว่า “ไอน�้ายิ่งยวด” (Superheated 
Steam) เพื่อจ่ายไอน�้าให้กับกังหัน ไอน�้า (Steam Turbine) โดยการร่วมมือด้านการออกแบบกับ Eckrohr Kessel 
ประเทศเยอรมนี ความพิเศษของเครื่องก�าเนิดไอน�้าชนิดนี้อยู่ที่ การออกแบบให้เดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพสูง 
และที่ส�าคัญคือการออกแบบระบบการจัดการเชื้อเพลิง การจัดการขี้เถ้า รวมถึงการออกแบบเพื่อการซ่อมบ�ารุงที่สะดวก
และใช้เวลาน้อยที่สุด

 นอกจากบริษัทฯ จะเสนอสินค้าให้กับผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังมี Partner ในกลุ่มธุรกิจผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC) 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติมโตของตลาดโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะตามนโยบายของรัฐบาล
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1.7 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 

• หัวเผา (Burner) บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายยี่ห้อ Saacke แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

• เตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะและถ่านหิน

• ตัวก�าจัดฝุ่น (Deduster) / เครื่องแยกออกซิเจน (Deaerator)

• ถังรับแรงดัน (Pressure Vessel)

• เครื่องอุ่นน�้า (Economizer)

• เครื่องก�าจัดฝุ่นเบา (Wet Scrubber)

• ปล่องควัน (Stack)

• ถังน�้าป้อน (Feed Tank)

• ถังน�้าทิ้ง (Blow Down Tank)

• ถังพักไอน�้า (Steam Header)

• อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)

• ถังเก็บของเหลว (Storage Tank)

• เครื่องท�าไอน�้ายิ่งยวด (Superheater)

 โดยอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องก�าเนิดไอน�้าทั้งหมดนอกจากหัวเผา (Burner) บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตเอง

ตารางสรุปก�าลังการผลิตของเครื่องก�าเนิดไอน�้าแต่ละชนิด

ลำาดับ ผลิตภัณฑ์ ขนาด กำาลังการผลิต/1

1 เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อไฟ (GETABEC Kessel) 1 – 15 ตันไอน�้าต่อชั่วโมง 200 ลูก

2 เครื่องก�าเนิดไอน�้าจากความร้อนทิ้ง  
(Heat Recovery Steam Boiler)

1 – 6  ตันไอน�้าต่อชั่วโมง 200 ลูก

3 เครื่องท�าน�้ามันร้อน (Thermal Oil Heater) 0.5 – 10 ล้านกิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง 100 ลูก

4 เครื่องก�าเนิดไอน�้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Boiler) 10 – 30 ตันต่อชั่วโมง 30 ลูก

5 เครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบท่อน�้า (Water Tube Boiler) 50 – 70 ตันต่อชั่วโมง 16 ลูก

หมายเหตุ  /1 - ข้อมูลจากการค�านวณของผูบ้รหิารบรษัิท อ้างอิงข้อจ�ากดัด้านพ้ืนท่ีผลติของโรงงานบางพลแีละโรงงานระยอง ซึง่อยูบ่นสมมตฐิานว่าค�านวณ
ก�าลังการผลิตสูงสุดจากการผลิตสินค้าชนิดนั้นเพียงชนิดเดียวต่อปี โดยที่ไม่ผลิตสินค้าชนิดอื่นเลย

2) รายได้จากการให้บริการ

บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้าท่ีซื้อเครื่องก�าเนิดไอน�้าของบริษัทซึ่งมีสัดส่วนถึง 80% และลูกค้าอ่ืนประมาณ 20%  
รวมถึงการให้บริการในต่างประเทศด้วย งานบริการของบริษัทสามารถแบ่งได้ 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย งานบริการด้านวิศวกรรม  
งานบริการในธุรกรรม และงานบริการทั่วไป อาทิ

บริการด้านวิศวกรรม (Engineering activities)

• การให้บริการที่ปรึกษา (Consulting service)

• การให้บริการออกแบบตามจุดประสงค์ (Basic concept)
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• การให้บริการออกแบบพื้นฐานและรายละเอียด (Basic and detail design)

• การให้บริการศึกษาและการวิเคราะห์โครงการ (Technical studies, diagnostics)

• การให้บริการช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert supervision)

• การให้บริการในการจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวเนื่องของโครงการ (Project documentation elaboration)

บริการในธุรกรรม (Execution activities)

• บริการในด้านงานวิศวกรรม (Engineering)

• บริการประเมินงบประมาณโครงการ (Acquisition budget)

• การติดตั้งระบบ (Erection)

• การบริการทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

• การบริการอบรมและการใช้งาน (Training of personnel)

งานบริการทั่วไป (Service activities)

• บริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น (Projects for input enhancement 
and equipment upgrading)

• บริการปรับปรุงเครื่องก�าเนิดไอน�้า และอุปกรณ์ระบบ (Complete retrofits of boiler and other plant facilities)

• บริการซ่อมแซมเครื่องก�าเนิดไอน�้า และอุปกรณ์ระบบ (Repairs of boilers and other plant facilities)

• บริการวิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้เครื่องก�าเนิดไอน�้าและหัวเผาอย่างมีประสิทธิภาพ (Boiler and Burner diagnostic)

• บริการให้การบ�ารุงรักษา และดูแลเครื่องก�าเนิดไอน�้าถูกต้องตามหลักวิศวกรรม (Maintenance)

• บริการอุปกรณ์ และอะไหล่ที่มีคุณภาพ (Deliveries of spare parts)

• บริการตามสัญญารายเดือน หรือรายปี (Service contract)

บริษัทแบ่งงานบริการออกเป็นสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่บริการในประเทศไทย ตามความหนาแน่นของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ของลูกค้า ปัจจุบันมีจ�านวน 7 สาขา ครอบคลุม 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย คือ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา สระบุรี 
พิษณุโลก และขอนแก่น รวมทั้งมีบริษัทย่อยในอีก 1 ประเทศ คือ GTV ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ที่นครโฮจิมินห์ ทั้งนี้ในอนาคต 
บริษัทมีแผนที่จะขยายเขตพื้นที่การขายและการให้บริการในประเทศเพิ่มเติมและขยายไปยังประเทศในกลุ่ม AEC เพิ่มเติม
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1. สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95.40 14.05% 46.99 7.52% 275.32 29.31%

เงินลงทุนชั่วคราว 0.92 0.14% -- -- -- --

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 126.79 18.68% 126.66 20.29% 206.97 22.03%

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 63.83 9.40% 93.73 15.01% 124.07 13.21%

มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 141.62 20.86% 119.51 19.14% 93.98 10.01%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 428.56 63.13% 386.88 61.97% 700.34 74.56%

เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกัน 
กับสถาบันการเงิน

19.67 2.90% 15.68 2.51% 15.87 1.69%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 193.02 28.43% 184.70 29.58% 179.89 19.15%

ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต 10.50 1.55% 10.50 1.68% 10.50 1.12%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 1.40 0.21% 2.56 0.41% 4.97 0.53%

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 1.49 0.22% 4.89 0.78% 9.06 0.96%

เงินประกันผลงาน 9.89 1.46% 5.41 0.87% 4.68 0.50%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12.00 1.77% 11.42 1.83% 12.32 1.31%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.34 0.34% 2.29 0.37% 1.65 0.18%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 250.31 36.87% 237.46 38.03% 238.94 25.44%

รวมสินทรัพย์ 678.87 100.00% 624.34 100.00% 939.28 100.00%

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป



รายงานประจำาปี 255920

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
จากสถาบันการเงิน

27.30 4.02% 39.11 6.26% 50.82 5.41%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 148.31 21.85% 203.88 32.66% 182.77 19.46%

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินถึงก�าหนด

ช�าระภายใน 1 ปี

4.71 0.69% 4.41 0.71% 1.78 0.19%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินถึงก�าหนด

ช�าระภายใน 1 ปี

5.30 0.78% 5.30 0.85% 6.23 0.66%

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.12 0.16% -- -- 5.56 0.59%

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 26.52 3.91% 27.35 4.38% 34.37 3.66%

ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า 23.96 3.53% 8.79 1.41% 8.79 0.94%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 237.22 34.94% 288.84 46.26% 290.32 30.91%

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 8.04 1.18% 3.59 0.58% 2.92 0.31%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 11.43 1.68% 7.08 1.13% 5.56 0.59%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 9.51 1.40% 12.31 1.97% 16.70 1.78%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28.98 4.27% 22.98 3.68% 25.18 2.68%

รวมหนี้สิน 266.20 39.21% 311.82 49.94% 315.50 33.59%

ทุนจดทะเบียน 115.00 16.94% 240.00 38.44% 240.00 25.55%

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 115.00 16.94% 180.00 28.83% 240.00 25.55%

ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุน 

ในบริษัทย่อย - สุทธิ

19.39 2.86% 19.39 3.11% 19.39 2.06%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ -- -- -- -- 203.36 21.65%

ส�ารองตามกฎหมาย 3.23 0.48% 14.50 2.32% 16.40 1.75%

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 275.07 40.52% 98.47 15.77% 144.40 15.37%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.02) 0.00% 0.16 0.03% 0.23 0.02%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 412.67 60.79% 312.52 50.06% 623.78 66.41%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 412.67 60.79% 312.52 50.06% 623.78 66.41%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 678.87 100.00% 624.34 100.00% 939.28 100.00%
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หมายเหตุ :

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 ในอัตรา 0.032 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน 960 ล้านหุ้น 
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30.72 ล้านบาท

2) บรษิทัน�าหุ้นสามญัทัง้สิน้จ�านวน 960 ล้านหุ้น เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนเพ่ือซ้ือขายในตลาด MAI เมือ่วันที ่23 มนีาคม 2559

สรุปรายการงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ตามสัญญา 813.30 84.52% 773.83 83.99% 835.64 84.21%

รายได้จากการให้บริการ 148.99 15.48% 147.52 16.01% 156.68 15.79%

รวมรายได้ 962.29 100.00% 921.35 100.00% 992.32 100.00%

ต้นทุนงานตามสัญญา 662.49 68.85% 635.69 69.00% 677.51 68.28%

ต้นทุนการให้บริการ 109.48 11.38% 99.65 10.82% 113.83 11.47%

รวมต้นทุนขายและบริการ 771.97 80.22% 735.34 79.81% 791.34 79.75%

ก�าไรขั้นต้น 190.32 19.78% 186.01 20.19% 200.98 20.25%

กลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้า -- -- 13.44 1.46% -- --

รายได้อื่น  11.42 1.19% 13.51 1.47% 25.49 2.57%

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 201.74 20.96% 212.96 23.11% 226.47 22.82%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 69.76 7.25% 66.11 7.18% 68.38 6.89%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 67.23 6.99% 63.63 6.91% 66.16 6.67%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 136.99 14.24% 129.74 14.08% 134.54 13.56%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

64.75 6.73% 83.22 9.03% 91.93 9.26%

ต้นทุนทางการเงิน 2.84 0.30% 3.62 0.39% 4.11 0.41%

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 61.91 6.43% 79.60 8.64% 87.82 8.85%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.18 1.27% 10.70 1.16% 14.94 1.51%

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 49.73 5.17% 68.90 7.48% 72.88 7.34%



รายงานประจำาปี 255922

หมายเหตุ :

1) งบการเงินงวดบัญชีปี 2557-2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ใช้นโยบายการบัญชี ดังนี้

 ก. รายได้ตามสัญญา รับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ (Percentage of Completion)

 ข. รายได้จากการให้บรกิาร รบัรู้เมื่อให้บริการแก่ลูกคา้แลว้เสรจ็สิน้แล้ว หรอืรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาการใหบ้รกิาร

สรุปรายการงบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 61.91 79.61 87.82

รายการปรับก�าไรสุทธิเป็นเงินสด

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 21.23 22.20 21.94

   (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.11 (1.98) (0.84) 

   ตัดหนี้สูญ 0.09 0.00 0.00

   ตัดจ�าหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 0.00 0.07 0.00

   ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์    

   พนักงาน

1.22 1.30 1.87

   ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน 12.49 5.84 0.57

   (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจาก 

   ค่าปรับงานล่าช้า

1.73 (15.17) 0.00 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (0.23) 0.00 0.00

   ดอกเบี้ยรับ (0.98) (0.65) (1.01) 

   ต้นทุนทางการเงิน 2.85 3.62 4.11

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

106.42 94.84 114.46

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ด�าเนินงาน 

(เพิ่มขึ้น) ลดลง:

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (13.78) 6.68 (73.38)

   มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ (62.30) 16.76 25.54

   สินค้าคงเหลือ (1.94) (29.90) (30.35) 

   เงินประกันผลงาน (9.20) 4.48 0.73

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1.37) 0.06 1.41
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง):

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (23.68) 51.34 (25.30)

   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 10.86 0.82 3.60

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 5.01 145.08 16.71

   รับเงินจากการขอเงินคืนภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.65

เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (4.11) (0.68) (0.00) 

จ่ายค่าภาษีเงินได้ (21.77) (14.28) (15.36) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  

กิจกรรมด�าเนินงาน

(20.87) 130.12 1.99



รายงานประจำาปี 255924

สรุปรายการงบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

   เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (0.92) 0.92 0.00

   เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค�้าประกัน    
   (เพิ่มขึ้น) ลดลง

96.91 3.98 (0.19)

   เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (14.36) (13.40) (16.11) 

   เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.56 0.00 0.00

   เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.68) (1.65) (3.42) 

   เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1.14 0.57 4.66

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  

กิจกรรมการลงทุน

82.65 (9.58) (15.06) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก       

   สถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(1.14) 11.82 11.70

   เงินทดรองและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 

   และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง - สุทธิ

(2.37) 0.00 0.00

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน 

   การเงิน

0.00 0.00 5.00

   เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจาก 

   สถาบันการเงิน

(4.03) (4.35) (5.60) 

   เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (4.59) (4.76) (3.31) 

   รับช�าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน -- 65.00 276.00

   เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ�าหน่ายหุ้น -- -- (12.63)

   เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน (2.84) (4.35) (6.79) 

   จ่ายเงินปันผล (10.01) (232.50) (23.04) 

   เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ 

   ไม่มีอ�านาจควบคุม

0.00 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  

ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(24.98) (169.14) 241.34
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.02) 0.19 0.06

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 36.78 (48.41) 228.33 

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสดคงเหลือต้นงวด

58.62 95.40 46.99

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสดคงเหลือสิ้นงวด

95.40 46.99 275.32

2. อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
 

อัตราส่วนทางการเงิน
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.81 1.34 2.41

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.94 0.60 1.66

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.09) 0.49 0.01

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 8.59 7.68 6.50

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 41.92 46.86 55.38

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 7.77 6.22 5.83

ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้า วัน 46.34 57.87 61.75

Cash Cycle วัน  (4.42) (11.01) (6.37) 

อัตราก�าไรขั้นต้น % 19.78% 20.19% 20.25%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 6.73% 6.11% 6.70%

อัตราก�าไรอื่น % 0.00% 0.00% 0.00%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % -32.23% 186.48% -2.31%

อัตราก�าไรสุทธิ % 5.11% 7.27% 7.16%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 12.66% 19.00% 15.57%
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อัตราส่วนทางการเงิน
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 7.48% 10.57% 9.32%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 36.58% 48.24% 52.02%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.46 1.46 1.30

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.65 1.00 0.51 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า (2.06) 39.90 5.12

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash basis) เท่า (0.57) 0.50 0.03

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 57.46% 331.09%* 83.29%*

หมายเหตุ :  • อัตราก�าไรสุทธิ ค�านวณจากก�าไรสุทธิของกิจการหารด้วยรายได้รวมของกิจการในแต่ละปี

 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจ�าปี 2557 จ�านวน 57.50 ล้านบาท และ 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ท่ี 17/2558 เมือ่วนัท่ี 14 สงิหาคม 2558 มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2558 จ�านวน     

 175.00 ล้านบาท

 •  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจ�าปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 720 ล้านหุ้น     

 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท คิดเป็นเงินปันผลเพิ่มเติมส�าหรับปี 2558 จ�านวน 23.04 ล้านบาท

 •  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560   

 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเงินจ่ายปันผลประจ�าปี 2559 จ�านวน 0.032 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ 30.72 ล้านบาท

* อตัราการจ่ายปันผลปี 2558 ค�านวณจากเงนิปันผลประจ�าปี 2558 ซึง่มกีารจ่ายระหว่างกาล 175.00 ล้านบาท และเงินปันผลเพ่ิมเตมิจ�านวน 23.04 ล้านบาท 

หารด้วยก�าไรสุทธิประจ�าปี 2558 (งบเฉพาะกิจการ) จ�านวน 59.82 ล้านบาท

* อตัราการจ่ายปันผลปี 2559 ค�านวนจากเงนิปันผลประจ�าปี 2559 ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่3/2560 เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2560 มีมตเิหน็ชอบ 

ให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลจ�านวน 30.72 ล้านบาท หารด้วยก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ) จ�านวน  

36.88 ล้านบาท



บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) 27

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ผลการดำาเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทด�าเนินธุรกิจผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจ�าหน่ายเครื่องก�าเนิดไอน�้า (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้ (Combustion 
System) ท่ีมีคณุภาพสงู ได้รบัการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการงานต่างๆ เก่ียวกบัเคร่ืองก�าเนดิไอน�า้ 
ระบบเผาไหม้ และวศิวกรรมพลงังานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร บรษัิทมกีลุม่ลกูค้าทัง้ในประเทศ
และส่งออกไปจ�าหน่ายหรือให้บริการยงัต่างประเทศ ปัจจบุนั บรษิทัมบีรษิทัย่อย 3 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั เจตาแบค อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ากัด (GTI), บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จ�ากัด (GE) และ บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จ�ากัด 
(GTV) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100.00 ตามล�าดับ โดยกลุ่มลูกค้าส�าคัญของบริษัท 
และบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการใช้
เครื่องก�าเนิดไอน�้าเป็นอุปกรณ์ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

หากพิจารณาภาพรวมของผลการด�าเนินงานในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการ
ด�าเนินธุรกิจภายใต้งบการเงินรวมเท่ากับ 962.29 ล้านบาท 921.35 ล้านบาท และ 992.32 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีลักษณะ
รายได้แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1) รายได้ตามสัญญา และ 2) รายได้จากการให้บริการ โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาเท่ากับ 813.30 ล้านบาท 773.83 ล้านบาท และ 835.64 ล้านบาท ตามล�าดับ มีรายได้จากการ
ให้บริการเท่ากับ 148.99 ล้านบาท 147.52 ล้านบาท และ 156.68 ล้านบาทตามล�าดับ โดยจะพบว่าในช่วง 3 ปีดังกล่าวบริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญาเฉลี่ยร้อยละ 85 ของรายได้จากการด�าเนินงาน และมีรายได้จากการให้บริการเฉลี่ยร้อยละ 15 
ของรายได้จากการด�าเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 49.73 ล้านบาท 68.90 ล้านบาท และ 72.88 ล้านบาท  
ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 5.17 ร้อยละ 7.48 และร้อยละ 7.34 ของรายได้ผลการด�าเนินงานรวม ตามล�าดับ

บริษัทสามารถสรุปการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินส�าหรับงวดบัญชีปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด�าเนินธุรกิจใน 2 ลักษณะ คือ รายได้ตามสัญญา และรายได้จากการให้บริการ ทั้งนี้ บริษัท
และบริษัทย่อยก�าหนดนโยบายในการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายได้ตามสัญญาหรือรายได้จากการ
รับจ้างผลิตเครื่องก�าเนิดไอน�้าและระบบเผาไหม้จะถูกบันทึกรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ (Percentage of 
Completion) ซึง่ค�านวณตามอตัราส่วนต้นทนุของงานทีเ่กดิข้ึนจรงิกบัต้นทนุประมาณการทัง้หมดทีป่ระมาณว่าจะใช้ในงานรับจ้าง
ผลติตามสญัญาแต่ละโครงการ อ้างองิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11 เรือ่ง สญัญาก่อสร้าง ส�าหรบัรายได้จากการ
ให้บริการจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว หรือรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาการให้บริการ
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ตารางสรุปโครงสร้างรายได้จากการด�าเนินงานและรายได้รวม

งบการเงินรวม

งบตรวจสอบ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ตามสัญญา 813.30 84.52% 773.83 83.99% 835.64 84.21%

รายได้จากการให้บริการ 148.99 15.48% 147.52 16.01% 156.68 15.79%

รวมรายได้ตามสัญญา 962.29 100.00% 921.35 100.00% 992.32 100.00%

รายได้อื่น 11.42 26.95 25.49

รายได้รวม-สุทธิ 973.71 948.30 1,017.81

บริษัทมีรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิในงวดบัญชีปี 2557 เท่ากับ 962.29 ล้านบาท งวดบัญชีปี 2558 เท่ากับ 921.35 ล้านบาท 
และงวดบัญชีปี 2559 เท่ากับ 992.32 ล้านบาท
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ต้นทุนงานตามสัญญา

ต้นทนุงานตามสญัญาส่วนใหญ่เกดิจากการซือ้วตัถดุบิ และอุปกรณ์ประกอบอืน่ๆ ส�าหรบัน�ามาใช้ในการผลติเครือ่งก�าเนดิไอน�า้ชนดิ
ต่างๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุดิบหลักที่มีมูลค่าการสั่งซื้อมากที่สุดเฉลี่ยในแต่ละปี คือ แผ่นเหล็ก ท่อเหล็ก และเหล็ก
โครงสร้าง ต้นทุนงานตามสัญญาส่วนอื่น คือ ค่าแรงในการผลิต ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงส�าหรับงานหล่อขึ้นรูปอุปกรณ์บางส่วน และ
ผู้รับเหมาช่วงส�าหรับงานติดตั้ง โดยมีวิศวกรผู้เช่ียวชาญของบริษัทเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมาช่วงทุกโครงการ และค่าใช้จ่าย
ในการผลิต (Overhead) โดยสัดส่วนต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้ตามสัญญาในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 81.46 
ร้อยละ 82.15 และร้อยละ 81.08 ตามล�าดับ ซึ่งสาเหตุที่ท�าให้สัดส่วนต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้ปี 2559 ลดลงจากงวดปี 
2558 เนือ่งจากยอดรายได้ตามสญัญาในปี 2559 เพ่ิมมากขึน้จากปี 2558 ส่วนสาเหตทุีท่�าให้สัดส่วนต้นทนุงานตามสัญญาต่อรายได้
ในปี 2558 เพิม่สงูขึน้จากงวดปี 2557 เกดิจากปัจจยัหลักคอืการท่ีลูกค้าขอลดราคาสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั 
ในขณะท่ีบริษัทเองยังคงยึดมั่นในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล ต้นทุนการผลิตจึงไม่สามารถปรับลดลงได้ กอปรกับ
ปัจจัยอื่นๆ อาทิ การปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต ค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิต และค่าซ่อมบ�ารุงในช่วงรับประกันผลงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในงวดดังกล่าว บริษัทมีต้นทุนงานตามสัญญาเพิ่มขึ้นจากบางโครงการ เนื่องจากบริษัทต้องปรับแก้ไขงานให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม ท้ังนี ้ในปี 2558 ฝ่ายบัญชีของบริษัทมกีารปรับลดอัตราการตัง้ประมาณการหนีส้นิ
จากการรับประกันงาน (Warranty) จากเดิมที่ตั้งประมาณการหนี้สินทุกๆ สัญญางานในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่างาน เหลือเพียง
จะต้ังประมาณการหนีส้นิจากการรบัประกนังานเฉพาะโครงการทีมี่ระบกุารรับประกนัไว้ในสัญญางานเท่านัน้ ในอัตราร้อยละ 2 ของ
มลูค่างาน ซึง่ผูบ้ริหารและฝ่ายบญัชพิีจารณาแล้วมคีวามเหน็ว่าเป็นอตัราทีเ่หมาะสม โดยบนัทกึยอดทีป่รบัลดดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่
ของต้นทุนงานตามสัญญา
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ต้นทนุการให้บรกิาร

ส�าหรับต้นทุนการให้บริการเกิดจากการดูแล ซ่อมแซมเครื่องก�าเนิดไอน�้า รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นของเครื่องก�าเนิดไอน�้า
หรอือปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีดัส่วนต้นทนุให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 73.48 
ในปี 2558 ร้อยละ 67.55 ในปี 2559 ร้อยละ 72.65 ซึ่งสัดส่วนในปี 2559 เพิ่มจากปี 2558 เป็นผลจากค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น

ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้น

กำาไรขั้นต้น และ % ต่อรายได้
แยกตามประเภทงาน

งบตรวจสอบ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท % ต่อรายได้ ล้านบาท % ต่อรายได้ ล้านบาท % ต่อรายได้

ก�าไรขั้นต้นจากงานตามสัญญา 150.81 18.54% 138.14 17.85% 158.13 18.92%

ก�าไรขั้นต้นจากงานให้บริการ 39.51 26.52% 47.87 32.45% 42.85 27.35%

ก�าไรขั้นต้นรวม 190.32 186.01 200.98

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 19.78% 20.19% 20.25%

บรษัิทและบรษิทัย่อยมกี�าไรข้ันต้นในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 190.32 ล้านบาท 186.01 ล้านบาท และ 200.98 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.78 ร้อยละ 20.19 และร้อยละ 20.25 ตามล�าดับ โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นจากงานตามสัญญาเท่ากับ 150.81 ล้านบาท 138.14 ล้านบาท และ 158.13 ล้านบาท  
ตามล�าดับ และก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการเท่ากับ 39.51 ล้านบาท 47.87 ล้านบาท และ 42.85 ล้านบาท ตามล�าดับ
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส�าหรับงวดบัญชีปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ  
136.99 ล้านบาท 129.74 ล้านบาท และ 134.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�าเนินงานเท่ากับร้อยละ 14.24  
ร้อยละ 14.08 และร้อยละ 13.56 ตามล�าดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�าคัญ ดังนี้

บรษัิทและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายในการขาย ส�าหรบังวดบญัชีปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 69.76 ล้านบาท 66.11 ล้านบาท 
และ 68.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 ร้อยละ 7.18 และร้อยละ 6.89 ของรายได้จากการด�าเนินงาน ตามล�าดับ ทั้งนี้  
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ผลตอบแทนพนักงานขาย โบนัส และสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่าย 
ในการขายรายการอืน่ อาท ิค่าลขิสทิธิท์ีบ่รษิทัต้องจ่ายให้กับเจ้าของลิขสิทธ์ิเพ่ือให้รับรองแบบทางวิศวกรรมของเคร่ืองก�าเนดิไอน�า้ 
(เฉพาะโครงการที่ใช้แบบจากเจ้าของเทคโนโลยี) ค่านายหน้าบุคคลภายนอก ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพานะและค่าเดินทาง
ของทีมงานฝ่ายขาย เป็นต้น

บรษิทัและบรษิทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�าหรบังวดบญัชปีี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 67.23 ล้านบาท 63.63 ล้านบาท 
และ 66.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.99 ร้อยละ 6.91 และร้อยละ 6.67 ของรายได้จากการด�าเนินงาน ตามล�าดับ ค่าใช้จ่าย
ในการบรหิารส่วนใหญ่เกดิจากรายการค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเงนิเดือน โบนสัและสวัสดกิารพนกังาน รายการค่าเสือ่มราคายานพาหนะ
และอาคารส�านักงาน ค่าตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภค

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน ส�าหรับงวดบัญชีปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 2.84 ล้านบาท 3.62 ล้านบาท 
และ 4.11 ล้านบาท ตามล�าดับ ต้นทุนทางการเงินทั้งหมดเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  
ส่วนใหญ่เป็นวงเงนิหมนุเวยีนเพือ่การพาณชิย์ เช่น ค่าธรรมเนยีม L/C ดอกเบีย้จากภาระหนีต้ามสัญญาทรัสต์รีซที ดอกเบีย้เงนิผ่อน 
เจ้าหนี้เช่าซื้อ และดอกเบี้ยจากภาระหนี้ตามเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับงวดบัญชีปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 12.18 ล้านบาท  
10.70 ล้านบาท และ 14.94 ล้านบาท ตามล�าดับ

กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ ส�าหรับงวดบัญชีปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 49.73 ล้านบาท 68.90 ล้านบาท และ 
72.88 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 5.17 ร้อยละ 7.48 และร้อยละ 7.34 ของรายได้ผลการด�าเนินงานรวม 
ตามล�าดับ
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2. ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 687.87 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 
624.34 ล้านบาท และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 939.28 ล้านบาท โดยรายการสนิทรพัย์ท่ีส�าคญั ทีมี่ผลต่อการเปลีย่นแปลง
ในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษทัและบริษัทย่อยมมูีลค่าสินทรัพย์หมนุเวียน เท่ากบั 428.56 ล้านบาท 386.88 
ล้านบาท และ 700.34 ล้านบาท ตามล�าดับ มรีายละเอยีดในแต่ละรายการทีส่�าคญัดังต่อไปน้ี

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 95.40 
ล้านบาท 46.99 ล้านบาท และ 275.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 14.05 ร้อยละ 7.52 และ 
ร้อยละ 29.31 ตามล�าดบั โดยรายการดงักล่าว ประกอบด้วย เงินสด เงนิสดย่อย และเงนิฝากธนาคารทัง้ในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์ 
เงนิฝากกระแสรายวนั และเงินฝากประจ�าระยะสัน้ ในปี 2557 บริษัทได้มกีารปรับวงเงินสินเช่ือและไถ่ถอนการจ�าน�าเงนิฝากบางส่วน 
เป็นผลให้บริษัทได้รับเงินฝากธนาคารที่ติดภาระจ�าน�าเพื่อค�้าประกันหนังสือค�้าประกัน (Bank Guarantee) คืนกลับมา และการที่
เงินสดลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อจัดโครงสร้างทุนก่อนเตรียมตัว
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเพิ่มขึ้น เงินสด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักบริษัทฯ รับเงินช�าระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุน 240 ล้านหุ้น

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 126.79 ล้านบาท 
126.66 ล้านบาท และ 206.97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 18.68 ร้อยละ 20.29 และร้อยละ 22.03 
ตามล�าดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

ลูกหนี้การค้า* 124.36 115.50 190.01 

     หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13.44) (6.11) (5.27)

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 110.92 109.39 184.74

ลูกหนี้อื่น-สุทธิ 15.87 17.27 22.23 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 126.79 126.66 206.97

หมายเหตุ : *ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น และลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย : ล้านบาท)
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• มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสุทธิเท่ากับ 93.98 ล้านบาท โดยมูลค่า
ดังกล่าวได้มีการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไว้จ�านวน 4.37 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บจะแสดงด้วยมูลค่า
สทุธทิีค่าดว่าจะได้รับตามวธีิอัตราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ ซึง่ค�านวณตามอตัราส่วนต้นทนุของงานให้บรกิารทีเ่กดิขึน้กบัต้นทนุทัง้หมด
ที่ประมาณว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา โดยที่บริษัทหรือบริษัทย่อยยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงิน เนื่องจากยัง 
ไม่ถึงก�าหนดเรียกเก็บเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาของแต่ละโครงการ

• สินค้าคงเหลือ

รายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง งานระหว่างท�า และสินค้าระหว่างทาง โดยรายการสินค้า
คงเหลือกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้าคงเหลือทั้งหมด เป็นวัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบที่บริษัทสั่งซื้อ
มาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า อาทิ เหล็กและท่อส�าหรับท�าโครงของเครื่องก�าเนิดไอน�้า ท่อไฟ ท่อน�้า เป็นต้น รวมถึงอะไหล่
ที่ใช้ส�าหรับการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาตามสัญญางานบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 63.83 ล้านบาท 93.73 
ล้านบาท และ 124.07 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 9.40 ร้อยละ 15.01 และร้อยละ 
13.21 ตามล�าดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าคงเหลือสิ้นปี 2559 เกิดจากการเพิ่มข้ึนของยอดวัตถุดิบ  
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองจ�านวน 28.03 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยสั่งซื้อเข้ามาเพื่อรองรับการผลิตเครื่องก�าเนิดไอน�้าแบบ
ท่อน�้าและเครื่องก�าเนิดไอน�้าเช้ือเพลิงชีวมวล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการงานระหว่างท�า 
เท่ากับ 7.35 ล้านบาท และรายการสินค้าระหว่างทางเท่ากับ 4.35 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการส่ังซื้อวัตถุดิบ และอะไหล่ที่ใช้ใน 
การผลติสนิค้าจากต่างประเทศ ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึรายการค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลงเท่ากบั 
6.33 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับยอดสิ้นปี 2558 การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเกิดจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าเสียหาย สินค้าล้าสมัย 
และสินค้าค้างนาน บริษัทก�าหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนิน
ธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายจ�าเป็นในการขาย

การแสดงมลูค่าสินค้าคงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อยจะแสดงด้วยราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า โดยใช้
หลกัการบญัชเีข้าก่อน-ออกก่อน ส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดส้ิุนเปลือง แต่ส�าหรับงานระหว่างท�าและสินค้าระหว่างทางจะแสดงราคาวตัถุดบิ
ในราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการสินค้าคงเหลือ 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559

วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง 64.62 90.67 118.70

งานระหว่างท�า 1.68 4.76 7.35

สินค้าระหว่างทาง 3.86 4.63 4.35

รวม 70.16 100.06 130.40

     หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 6.33 6.33 6.33

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 63.83 93.73 124.07
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สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 250.31 ล้านบาท  
237.46 ล้านบาท และ 238.94 ล้านบาท ตามล�าดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

• เงินฝากธนาคารติดภาระค�้าประกันกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน เป็นจ�านวน  
19.67 ล้านบาท 15.68 ล้านบาท และ 15.87 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 2.90  
ร้อยละ 2.51 และร้อยละ 1.69 ตามล�าดับ ซึ่งยอดเงินฝากประจ�าที่ติดภาระค�้าประกันใช้ส�าหรับเป็นหนังสือค�้าประกันตามสัญญา
งานและค�้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิเท่ากับ  
193.02 ล้านบาท 184.70 ล้านบาท และ 179.89 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 28.43 
ร้อยละ 29.58 และร้อยละ 19.15 ตามล�าดบั ในปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีการลงทนุซือ้เครือ่งจกัร ลงทนุส่วนปรับปรงุอาคารเช่า  
เครื่องใช้ส�านักงาน และโอนงานระหว่างก่อสร้างทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 16.11 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บรษัิทและบริษัทย่อยมหีนีสิ้นรวมเท่ากับ 266.20 ล้านบาท 311.82 ล้านบาท 
และ 315.50 ล้านบาท หรือคดิเป็นสัดส่วนต่อสินทรพัย์รวมเท่ากับร้อยละ 39.21 ร้อยละ 49.94 และร้อยละ 33.59 ตามล�าดบั ทัง้นี้ 
รายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ มีดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษทัและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิหมนุเวยีน เท่ากบั 237.22 ล้านบาท 288.84 ล้านบาท 
และ 290.32 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 
และปี 2559 เท่ากับ 27.30 ล้านบาท 39.11 ล้านบาท และ 50.82 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ
ร้อยละ 4.02 ร้อยละ 6.26 และร้อยละ 5.41 ตามล�าดบั ซึง่การเพิม่ขึน้ของรายการเงนิเบิกเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็นผลจากการใช้วงเงนิกู้ยืมระยะส้ัน เพ่ือใช้เป็นเงนิหมนุเวียนในกจิการ ทัง้นี ้เงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบันการเงินส่วนใหญ่ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับ
การสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อน�ามาผลิตสินค้า
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• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 148.31 ล้านบาท  
203.88 ล้านบาท และ 182.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 21.85 ร้อยละ 32.66 และร้อยละ 
19.46 ตามล�าดบั โดยแบ่งเป็นเจ้าหนีก้ารค้าเท่ากบั 89.80 ล้านบาท 146.63 ล้านบาท และ 124.64 ล้านบาท และเจ้าหนีอ้ืน่เท่ากับ 
58.51 ล้านบาท 57.25 ล้านบาท และ 58.13 ล้านบาท รายการเจ้าหนี้อื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประมาณการหนี้สินจากการ
รับประกัน ทั้งนี้ เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย คือ เจ้าหนี้การค้าค่าเหล็ก และท่อ เป็นต้น โดยหากพิจารณา
ระยะเวลาการช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าจะพบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยในปี 2557 
ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 46 วัน 57 วัน และ 61 วัน ตามล�าดับ

• ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า

บรษัิทและบรษิทัย่อยมรีายการประมาณการหนีส้นิจากค่าปรับงานล่าช้า ณ วันที ่31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 
23.96 ล้านบาท เท่ากบั 8.79 ล้านบาท และเท่ากับ 8.79 ล้านบาท หรือคดิเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 3.53 ร้อยละ 
1.41 และร้อยละ 0.94 ตามล�าดบั ซึง่เกดิจากการที ่ณ วันส้ินงวดดงักล่าวบริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่ได้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตาม
ระยะเวลาทีร่ะบใุนสัญญา บริษทัจงึตัง้ประมาณการหนีสิ้นจากค่าปรบังานล่าช้าไว้โดยอ้างอิงตามสาระส�าคัญของสญัญางาน ทัง้นี้  
ในปี 2558 บริษทัและบรษิทัย่อยมคีวามคบืหน้าในการส่งมอบงานให้แก่ลกูค้าต่างประเทศรายหนึง่ โดยลกูค้าได้ท�าหนงัสอืแจ้งไม่ 
เรยีกร้องค่าปรบัจากงานดงักล่าว บริษทัจงึท�าการกลับรายการดงักล่าวโดยบนัทกึเป็นรายได้อ่ืนจ�านวน 13.44 ล้านบาท ในงวดบญัชปีี 2558

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิไม่หมนุเวยีน เท่ากบั 28.98 ล้านบาท 22.98 ล้านบาท 
และ 25.18 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

• หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมหีน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงนิสุทธิ เท่ากบั 8.04 ล้านบาท 
3.59 ล้านบาท และ 2.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 1.18 ร้อยละ 0.58 และร้อยละ 0.31  
ตามล�าดับ หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน ได้แก่ สญัญาเช่าซือ้รถยนต์ สัญญาเช่าซือ้เคร่ืองจักร ทีใ่ช้ในบริษัทและบริษัทย่อย มรีะยะเวลา
การผ่อนช�าระ 48-60 งวด งวดละเท่าๆ กัน และจะทยอยหมดภาระภายในปี 2562

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 16.73 ล้านบาท 
12.38 ล้านบาท และ 11.78 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ เท่ากับ 11.43 ล้านบาท 7.08 ล้านบาท 
และ 5.56 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 1.68 ร้อยละ 1.13 และร้อยละ 0.59 ตามล�าดับ  
ซึ่งยอดเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนื่องจากการผ่อนช�าระคืนเงินต้นตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ บริษัทมีเงื่อนไขต้องด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ี (DSCR: Debt Service Coverage Ratio)  
กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยค�านวณจากก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเสื่อมราคา (EBITDA: Earning Before 
Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ก่อนรายการพิเศษ หารด้วยส่วนของหน้ีสินระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระใน 1 ปี 
ของงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนญุาต รวมดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ ไว้ในอัตราส่วน
ไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า และต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E : Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3:1
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 412.67 ล้านบาท 312.52 ล้านบาท และ 
623.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 60.79 ร้อยละ 50.06 และร้อยละ 66.41 ตามล�าดับ ทั้งนี้ 
รายการส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ มีดังนี้

• ทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมทีนุจดทะเบยีนเท่ากบั 240.00 ล้านบาท มทีนุช�าระแล้ว 180.00 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 
28.83 ของสินทรัพย์รวม โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ 
เพิม่ทนุจดทะเบียนจ�านวน 60.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทนุจ�านวน 240,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.25 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 240.00 ล้านบาท มีทุนช�าระแล้ว 240.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 25.55 ของสินทรัพย์รวม

• ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บรษัิทมกี�าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรร เท่ากับ 275.07 ล้านบาท 98.47 ล้านบาท 
และ 144.40 ล้านบาท ตามล�าดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมเท่ากบัร้อยละ 40.52 ร้อยละ 15.77 และร้อยละ 15.37 ตามล�าดบั   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลงเนื่องจากมีการจัดสรรส�ารองตามกฎหมายจ�านวนเท่ากับ  
14.50 ล้านบาท

บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จากผลประกอบการปี 2557 จ�านวน 57.50 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับ
ปี 2558 จากก�าไรสะสมจ�านวน 175.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 ทั้งสิ้น 232.50 ล้านบาท และในปี 2559 
บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 เป็นจ�านวนเงิน 23.04 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2560 มีมติน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 960 ล้านหุ้น ในอัตราปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.032 บาท คิดเป็นปันผล
จ่ายทั้งสิ้น 30.72 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังหัก
ส�ารองต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 0.65 เท่า 1.00 เท่า และ 
0.51 เท่า ตามล�าดับ โดยเมื่อสิ้นปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 เป็นผลมาจากการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 180 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท

สภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 428.56 ล้านบาท   
386.88 ล้านบาท และ 700.34 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 63.13 ร้อยละ 61.97 และ
ร้อยละ 74.56 ตามล�าดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 237.22 ล้านบาท  
288.84 ล้านบาท และ 290.32 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 34.94 ร้อยละ 46.26 และ
ร้อยละ 30.91 ตามล�าดับ

จากการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากบั 1.81 เท่า 1.34 เท่า และ 2.41 เท่า ตามล�าดบั และมอัีตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วเท่ากับ 0.94 เท่า 0.60 เท่า และ 1.66 เท่า ตามล�าดับ
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กระแสเงินสด

ส�าหรับงวดปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มา/ (ใช้ไป) จากกิจกรรมการด�าเนินงาน เท่ากับ  
(20.87) ล้านบาท 130.12 ล้านบาท และ 1.99 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งการลดลงของกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 
ในงวดปี 2559 เป็นผลจากการมีก�าไรสุทธิในงวด การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้า และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส�าหรับงวดปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มา/ (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ   
82.65 ล้านบาท (9.58) ล้านบาท และ (15.06) ล้านบาท ตามล�าดบั ซึง่ส่วนใหญ่ในปี 2559 จะมกีารลงทนุซือ้สินทรัพย์ถาวรและ
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเพิม่ขึน้จากปี 2558 ใน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยคืนเงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค�า้ประกนัจ�านวน  
96.91 ล้านบาท

ส�าหรับงวดปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มา/ (ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน เท่ากับ 
(24.98) ล้านบาท (169.14) ล้านบาท และ 241.33 ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2559 ได้รับเงินค่าช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน จ�านวนเงิน 
276 ล้านบาท
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

สาขา ที่ตั้ง

สาขาที่ 1 เลขที่ 609 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7051400-4  โทรสาร. 02-7056812

สาขาที่ 2 1/27 หมู่ที่ 5 ต�าบลนาดี อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034-474805-6  โทรสาร. 034-474804

สาขาที่ 3 เลขที่ 19 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-429192-3  โทรสาร. 074-429194

สาขาที่ 4 เลขที่ 47 หมู่ 3 ต�าบลดาวเรือง อ�าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 036-298613-4  โทรสาร. 036-298615

สาขาที่ 5 เลขที่ 459/6 หมู่ที่ 7 ต�าบลสมอแข อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-338686,88  โทรสาร. 055-338687

สาขาที่ 6 เลขที่ 155/68 หมู่ที่ 2 ต�าบลทับมา อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 038-020157-9  โทรสาร. 038-020160

สาขาที่ 7 เลขที่ 88 หมู่ที่ 22 ต�าบลบ้านเป็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-234755  โทรสาร. 043-234829

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107558000407

ชื่อย่อหลักทรัพย์ GTB

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผู้ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจ�าหน่ายเครื่องก�าเนิดไอน�้า (Steam Boiler) ระบบ 
เผาไหม้ (Combustion System) ที่มีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล 
โดยสามารถเลือกใช้เช้ือเพลิงตั้งต้นได้ทุกประเภท ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการงานต่างๆ  
เกีย่วกบัเคร่ืองก�าเนดิไอน�า้ ระบบเผาไหม้ และวิศวกรรมพลงังานความร้อน (Thermal Energy 
Engineering) อย่างครบวงจร

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ที่ตั้งเลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: (66) 02 - 366 0400

โทรสาร: (66) 02 - 366 0399

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 609 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
10540

เลขที ่379 หมูท่ี ่6 ซอย 8 ถนนนคิมสาย 13 ต�าบลพนานคิม อ�าเภอนคิมพฒันา จงัหวัดระยอง 
21180

เลขที่ 379/1 หมู่ที่ 6 ซอย 8 ถนนนิคมสาย 13 ต�าบลพนานิคม อ�าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง 21180

1. ข้อมูลทั่วไปบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

สาขาบริการ






