
                                   

12 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
12.1 งบการเงิน 
 
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543-2545 และงวดหกเดือนสิ้น
สุด 30 มิถุนายน 2546 และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ
งวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 ไดแก นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 แหง
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2544 
 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ไดใหความเห็นวา งบการเงินดังกลาวแสดงผลการดําเนิน
งาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามที่หลักการบัญชีรับรองทั่วไป 
 
งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 
 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยผูสอบบัญชีมิไดตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทยอย ซึ่งงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชีและราย
งานของผูสอบบัญชีอื่น ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นวา งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระ
เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามที่หลักการบัญชีรับรองทั่วไป 
 
งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
 ผูสอบบัญชีไดสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานสอบทานตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบทานตาม
มาตรฐานบัญชีการสอบบัญชีรับรองทั่วไป จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป ผู
สอบบัญชีจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ผูสอบบัญชีไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดัง
กลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
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งบดุล 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

หนวย : พันบาท งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม* 
 2543 2544 2545 2546 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  124,846 58,595 35,826 48,403 
เงินลงทุนชั่วคราว-หนวยลงทุนในกองทุนรวม - 120,000 286,684 30,099 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา-บริษัทอื่น-สุทธิ 71,838 127,157 263,650 112,566 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา-กิจการที่เกี่ยวของ 24,892 38,133 57,998 72,109 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 4,500 6,500 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของ - 16,618 114 5,500 
สินคาคงเหลือ 244,250 177,395 365,439 518,201 
ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 26,858 12,845 16,380 18,628 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 37,468 3,169 6,434 3,879 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา - - - 20,308 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,949 11,895 13,010 8,077 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 535,101 565,807 1,050,035 844,270 
สินทรัพยไมหมุนเวียน     

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 237,152 209,062 207,510 207,000 
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 60,602 68,128 61,575 79,127 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 647,565 681,975 769,893 769,705 
คาใชจายรอตัดบัญชี-สุทธิ 3,818 2,977 3,579 3,068 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,115 5,009 5,729 5,888 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 953,252 967,152 1,048,286 1,064,788 
รวมสินทรัพย 1,488,353 1,532,959 2,098,321 1,909,058 
หมายเหตุ : * บริษัทฯเริ่มมีบริษัทยอยตั้งแต สิงหาคม 2545     
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งบดุล (ตอ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
หนวย : พันบาท งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม* 

 2543 2544 2545 2546 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

หนี้สินหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 38,577 60,901 18,070 127,750 
เจาหนี้การคา 468,368 220,513 456,891 525,355 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 67,100 67,100 120,205 125,455 
ต๋ัวเงินจายระยะยาวคาซื้อที่ดินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 56,000 - - - 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 463 704 1,539 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - 46,000 145,000 201,920 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,032 2,991 11,159 11,224 
เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 12,000 51,051 121,740 117,620 
เจาหนี้อื่น 26,091 31,268 32,847 20,057 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 10,450 3,181 10,390 1,007 
ภาษีสรรพสามิตคางจาย 56,015 34,430 25,723 33,569 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 45,350 56,493 40,709 59,578 
คาใชจายคางจาย 4,691 11,654 12,739 11,262 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย - - 1,121 18,558 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,247 15,036 7,772 6,202 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 789,921  601,082 1,005,069 1,261,096 
หนี้สินไมหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 249,600 182,500 360,617 313,640 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของ - 163,000 67,920 - 
เงินกูยืมระยะยาวอื่น  32,000 14,170 - 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ในหนึ่งป 

- 1,119 997 2,941 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 249,600 378,619 443,704 316,581 
รวมหนี้สิน 1,039,521 979,701 1,448,774 1,577,677 
หมายเหตุ : * บริษัทฯเริ่มมีบริษัทยอยตั้งแต สิงหาคม 2545     
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งบดุล (ตอ) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
หนวย : พันบาท งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม* 

 2543 2544 2545 2546 
สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน     
ทุนจดทะเบียน     

หุนสามัญ 3 ลานหุน  
มูลคาหุนละ 100 บาท (2543 : หุนสามัญ 1.5 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท) 

150,000 300,000 300,000 300,000 

ทุนออกจําหนายและชําระแลว     
หุนสามัญ 1.5 ลานหุน  
มูลคาหุนละ 100 บาท, ชําระเต็มมูลคาแลว 

150,000 150,000 150,000 150,000 

หุนสามัญ 1.5 ลานหุน - 37,500 150,000 150,000 
มูลคาหุนละ 100 บาท, ชําระเต็มมูลคาแลว (2544 : หุนสามัญ  
1.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท, ชําระแลวรอยละ 25) 

   

กําไรสะสม     
จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย 15,000 15,000 30,000 30,000 
ยังไมไดจัดสรร 283,832 350,758 319,547 1,381 

รวมสวนของผูถือหุน 448,832 553,258 649,547 331,381 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,488,353 1,532,959 2,098,321 1,909,058 
หมายเหตุ : * บริษัทฯเริ่มมีบริษัทยอยต้ังแต สิงหาคม 2545     
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งบกําไรขาดทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

หนวย : พันบาท งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม* 
 2543 2544 2545 2546 

รายได     
รายไดจากการขาย  5,052,572 6,332,859 6,319,234 4,382,857 
ดอกเบี้ยรับ 9,995 5,773 3,972 1,664 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 302 - - 680 
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - - 5,786 8,031 
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว - - 1,684 - 
รายไดอื่น 4,263 15,379 15,487 2,868 
รวมรายได 5,067,132 6,354,011 6,346,162 4,396,100 
คาใชจาย     
ตนทุนขาย 4,609,367 5,711,985 5,749,908 4,023,102 
คาใชจายในการขายและบริหาร 135,790 208,832 270,852 151,016 
คาตอบแทนกรรมการ  9,240 5,140 1,320 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว - - - 1,585 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - 49,630 - - 
คาใชจายในการไถถอนเงินกูกอนครบกําหนด 11,711 - - - 
เงินชดเชยคาจางกลั่น 13,740 - - - 
หนี้สงสัยจะสูญ - - - - 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - 4,192 8,922 - 
รวมคาใชจาย 4,770,608 5,983,879 6,034,822 4,177,023 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 296,524 370,131 311,340 219,077 
ดอกเบี้ยจาย 31,881 36,588 51,058 27,142 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 79,926 101,617 81,493 60,101 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 184,717 231,926 178,789 131,834 
หมายเหตุ : * บริษัทฯเริ่มมีบริษัทยอยตั้งแต สิงหาคม 2545     
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งบกระแสเงินสด 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

หนวย : พันบาท งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม* 
 2543 2544 2545 2546 

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน    
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 184,717 231,927 178,788 131,834 
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน: 

    

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 44,844 51,912 61,092 36,479 
คาความนิยมติดลบตัดจําหนาย  - (1,309) - 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - 3,475 1,135 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - 49,630 - - 
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - - (5,786) (8,031) 
(กําไร) ขาดทุนจาการขายสินทรัพยถาวร 748 (19) 30 33 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน   1,290 (845) 

      (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน  (1,684) 1,585 
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนได (302) 4,192 8,922 (680) 

    สวนเสีย 230,007 337,642 244,818 161,510 
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - บริษัทอื่น (24,958) (55,319) (132,266) 150,794 
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน (21,309) (13,240) (19,131) (14,111) 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - (2,618) 3,315 114 
สินคาคงเหลือ (154,718) 66,854 (186,798) (152,762) 
ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา (7,727) 14,012 (3,534) (2,249) 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน (35,448) 34,299 (3,265) 2,555 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,065 (6,946) 102 (15,375) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,783) (894) (2,159) (63) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 341,828 (247,855) 236,378 68,464 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - (9,651)  
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,916 959 7,219 65 
เจาหนี้อื่น (22,576) 5,177 841 (12,790) 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 6,105 (7,269) 7,113 (9,383) 
ภาษีสรรพสามิตคางจาย 38,279 (21,584) (8,707) 7,846 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (23,816) 11,143 (15,785) 18,869 
คาใชจายคางจาย (1,809) 6,963 (759) (1,477) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (6,288) 11,789 (6,190) 15,867 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจการดําเนินงาน 321,767 133,113 111,541 217,874 
หมายเหตุ : *บริษัทฯเริ่มมีบริษัทยอยต้ังแต สิงหาคม 2545    
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

หนวย : พันบาท งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม* 
 2543 2544 2545 2546 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมลงทุน     
เงินฝากธนาคารที่ถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือนและที่
นําไปค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

  
(23,738) 

 
28,089 

 
1,552 

 
510 

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น - (120,000) (1,005,223) (773,000) 
เงินสดรับ(จาย)จากการซื้อบริษัท  - 7,525 - 
ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของ (60,000) (82,348) (2,370) (23,100) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - - 846,009 1,036,031 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของ - 7,000 14,000 - 
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม - - - 728 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น - - (4,500) (2,000) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 205 640 16 - 
ซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่ม (64,202) (86,102) (137,180) 35,909 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (147,735) (252,721) (280,171) 203,260 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 
(1,990) 

 
22,325 

 
(42,832) 

 
109,681 

เงินกูยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (21,193) 39,051 67,949 (4,120) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น - 46,000 88,000 56,920 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) - 163,000 (98,100) (67,920) 
จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (259,538) (67,100) (274,578) (62,727) 
เงินกูยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) - 32,000 (18,000) (14,170) 
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 280,390 - 505,800 21,000 
จายชําระตั๋วเงินจายระยะยาวคาซื้อที่ดิน (4,480) (56,000) - - 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น - 1,582 119 2,779 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 37,500 112,500 - 
เงินปนผลจาย (74,250) (165,000) (195,000) (450,000) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (81,061) 53,358 145,858 (408,557) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 92,971 (66,250) (22,768) 12,577 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 31,875 124,846 58,595 35,826 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 124,846 58,596 35,827 48,403 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม     
เงินสดจายระหวางป     
ดอกเบี้ยจายสวนที่บันทึกเปนคาใชจาย 29,811 33,216 52,509 29,466 
ดอกเบี้ยจายสวนที่บันทึกเปนตนทุนสินทรัพย 2,362 - 1,880 - 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 103,742 90,473 92,278 41,440 

หมายเหตุ : * บริษัทฯเร่ิมมีบริษัทยอยต้ังแต สิงหาคม 2545 
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

  งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม 
  2543 2544 2545 2546 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)      
อัตราสวนสภาพคลอง  เทา 0.68 0.94 1.04 0.67 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.28 0.57 0.64 0.21 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.54 0.19 0.14 0.38* 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 68.65 48.34 25.95 34.63* 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 5.24 7.45 13.87 10.40* 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 27.62 27.09 21.18 18.21* 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 13.03 13.29 16.99 19.77* 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 15.50 16.58 16.98 16.38* 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 23.23 21.71 21.21  21.97* 
Cash Cycle วัน (4.95) (0.97) 9.66  8.19* 
อัตราสวนความความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio) 

     

อัตรากําไรขั้นตน % 8.77 9.80 9.01 8.21 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % 6.08 6.36 4.64 4.73 
อัตรากําไรอื่น % (0.84) (1.09) (0.52) (0.35) 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 104.67 33.05 38.03 105.04 
อัตรากําไรสุทธิ % 3.65 3.65 2.82 3.00 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน % 49.95 46.29 29.73 53.98* 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio) 

     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย เทา 14.55 15.35 9.85 13.16* 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร เทา 35.84 42.57 32.92 14.39* 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 3.99 4.21 3.50 43.73* 
      
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio) 

     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.32 1.77 2.23 4.76 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย เทา 13.60 7.42 4.78 11.24 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา 0.70 0.23 0.14 0.67 
อัตราการจายปนผล % 24.36 71.14 167.80 227.56 

* ปรับตัวเลขใหเปนป 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา 
 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจกลั่นเพื่อแปรสภาพ CR เพื่อใหไดผลิตภัณฑปโตรเลียม และปโตรเคมีที่มีคุณภาพ ไดแก 
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว เคมีภัณฑ และน้ํามันเตา บริษัทฯบริหารคลังน้ํามัน 4 แหงเพื่อจัดจําหนายน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
เคมีภัณฑ และน้ํามันเตา ใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการคาปลีกน้ํามันสําเร็จรูปผานสถานี
บริการน้ํามันเพียว รวม 16 แหง ทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เพื่อใหสินคาของบริษัทฯครอบคลุมกลุมลูกคาให
ไดมากที่สุด 
   ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯไดแก น้ํามันดีเซล และเคมีภัณฑ โดยในป 2545 มีปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลและ
เคมีภัณฑคิดเปนรอยละ 64.31 และรอยละ 24.75 ของปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯและบริษัทยอยทั้งหมด 
ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ปริมาณการจําหนายน้ํามันดีเซลและเคมีภัณฑคิดเปน
รอยละ 58.52 และรอยละ 21.96 ตามลําดับ ทั้งนี้ปริมาณการจําหนายน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.75 ในป 2545 เปน
รอยละ 13.62 ในครึ่งปแรกของป 2546 เนื่องจากในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม 2546 รัฐบาลไดมีการตรึง
ราคาน้ํามันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาตลาดแกประชาชน โดยเปนการประกาศตรึงราคาที่หนาโรง
กลั่นและหนาสถานีบริการพรอมๆกันสงผลใหผูคาน้ํามันอิสระสามารถซื้อน้ํามันเบนซินจากบริษัทฯไดในจํานวนมากขึ้น
และสม่ําเสมอในราคาคงที่โดยไมตองรอราคาจากโรงกลั่นใดโรงกลั่นหนึ่งเพื่อเก็งราคา นอกจากนี้ปจจัยสําคัญอื่นที่สงผล
ใหยอดขายน้ํามันเบนซินของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นเปนผลจากการขยายสถานีบริการน้ํามันเพียวจาก 3 แหงในป 
2545 เพิ่มเปน 16 แหง ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 
 ในชวงที่ผานมาผลประกอบการของบริษัทฯมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากแนวโนมภาวะเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศอยูในทิศทางที่ดีขึ้น สงผลใหมีปริมาณความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น บริษัทฯไดหยุดการผลิต
เปนระยะเวลา 61 วันในระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ในป 2545 เพื่อซอมบํารุงและขยายกําลังการผลิตจาก 
12,600 บารเรลตอวัน เปน 17,000 บารเรลตอวัน ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับการหยุดเพื่อซอมบํารุงโรงงานของ ATC ซึ่ง
เปนผูจําหนายวัตถุดิบหลักใหบริษัทฯ นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทฯไดรวมผลประกอบการของ YTC เขากับ
ผลประกอบการของบริษัทฯเนื่องจากบริษัทฯไดเขาถือหุนรอยละ 99.99 ทําให YTC มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 
 จากเหตุการณการกอวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ทําใหตองมีการสํารองปริมาณน้ํา
มันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3 เปนรอยละ 5 นอกจากนี้รัฐบาลไดประกาศให “เรสิดิวส” เปนชนิดหนึ่งของ “น้ํามันดิบ
และวัตถุดิบ” ที่ตองมีการสํารอง ทําใหบริษัทฯซึ่งไมเคยตองสํารองวัตถุดิบมากอนไดรับผลกระทบและประสบปญหา
สภาพคลองทางการเงิน การขอความชวยเหลือจากสถาบันการเงินเปนไปอยางยากลําบาก บริษัทฯจึงไดตัดสินใจกูยืมจาก
ผูถือหุนในขณะนั้นโดยใหอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10.5 ตอปสําหรับเงินกูระยะยาว และรอยละ 8.5 ตอปสําหรับเงินกูระยะ
สั้น ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยลูกคาช้ันดี (MLR) ของสถาบันการเงินในขณะนั้นซึ่งอยูที่ประมาณรอยละ 7-8 ตอ
ป ทั้งนี้การกูยืมเงินระยะยาวและระยะสั้นดังกลาวเปนการกูยืมโดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน นอกจากนี้บริษัทฯไดตัดสิน
ใจขายเงินลงทุนใน SGPC จํานวน 700,000 หุน ในราคาหุนละ 30 บาท ใหกับ PICO ซึ่งเปนผูถือหุนใหญรายหนึ่งของ
บริษัทฯเปนมูลคา 21 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ SGPC ในขณะนั้น ทําใหบริษัทฯคงเหลือสัดสวน
การลงทุนใน SGPC เพียงรอยละ 25 ในระหวางป 2544 - 2545 
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 ภาวะสงครามในตะวันออกกลางระหวางสหรัฐอเมริกาและอิรักเมื่อตนป 2546 เปนผลใหราคาน้ํามันสําเร็จรูป
ในตลาดเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตามรัฐบาลไดเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลกําหนดราคาน้ํามันโดยไดจัดตั้งสถาบัน
บริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ โดยจัดหาเงิน
จํานวนหนึ่งมาชดเชยเพื่อหักลางกับตนทุนราคาน้ํามันที่สูงขึ้น และเมื่อราคาน้ํามันลดลงองคการมหาชนดังกลาว จะเก็บ
เงินคืนแกรัฐบาลโดยประชาชนไมตองเสียดอกเบี้ยหรือคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
 
12.2.1 ผลการดําเนินงาน 
 
 รายไดจากการขาย 
 

บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการขายน้ํามันสําเร็จรูปประเภทดีเซลหมุนเร็ว เบนซิน 91 เบนซิน 95 เคมีภัณฑ และน้ํา
มันเตา โดยบริษัทฯ มีรายไดจากการขายน้ํามันและเคมีภัณฑในป 2545 จํานวน 6,319.23 ลานบาท  ลดลงจากป 2544 ซึ่งมี
รายไดเปนจํานวน 6,332.86 ลานบาท หรือลดรอยละ 0.22 อยางไรก็ตามบริษัทฯมีรายไดตอลิตรจําหนายเฉลี่ยเทากับ 9.98 
บาทตอลิตรในป 2545 และ 9.76 บาทตอลิตรในป 2544 แสดงใหเห็นวาถึงแมในป 2545 บริษัทฯ มียอดจําหนายน้ํามัน
และเคมีภัณฑรวม 633.44 ลานลิตร เทียบกับป 2544 ซึ่งมียอดจําหนายน้ํามันและเคมีภัณฑรวม 648.58 ลานลิตร หรือลด
ลงรอยละ 2.39 สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทฯ ตองหยุดการผลิต เนื่องจาก ATC หยุดการผลิตเพื่อซอมบํารุงรวม 61 วัน 
สงผลใหบริษัทฯขาดวัตถุดิบหลักที่ตองใชในการผลิต แตการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในชวงที่ผานมาสงผลใหบริษัทฯ มี
รายไดตอลิตรจําหนายเพิ่มขึ้นและมีรายไดรวมลดลงจากปกอนเพียงเล็กนอยเทานั้น 

ในป 2545 รายไดหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยมาจากการขายผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว เคมีภัณฑ และน้ํา
มันเบนซิน โดยมีมูลคาการจําหนายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 4,392.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.52 ของรายไดรวมของ
บริษัทฯและบริษัทยอย มูลคาการจําหนายเคมีภัณฑ 1,244.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.69 ของรายไดรวม และมูลคา
การจําหนายน้ํามันเบนซิน 523.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.28 ของรายไดรวม 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายน้ํามันและเคมีภัณฑในประเทศในป 2545 ทั้งสิ้น 5,240.70 ลานบาท 
คิดเปนจํานวนน้ํามันและเคมีภัณฑ 496.07 ลานลิตร เพิ่มขึ้นในป 2545 รอยละ 5.88 จากป 2544 ซึ่งมียอดขายภายใน
ประเทศทั้งสิ้น 4,949.46 ลานบาท คิดเปนจํานวนน้ํามันและเคมีภัณฑ 474.25 ลานลิตร บริษัทฯมีรายไดจากการสงออก
มูลคา 1,078.53 ลานบาท คิดเปนน้ํามันและเคมีภัณฑจํานวน 137.36 ลานลิตร ลดลงรอยละ 22.04 จากป 2544 ซึ่งรายได
จากการสงออกมูลคาประมาณ 1,383.40 ลานบาท  คิดเปนน้ํามันและเคมีภัณฑจํานวน 174.33 ลานลิตร  
 สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีโครงสรางรายไดคลายกันกับในป 
2545 กลาวคือ ผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลหมุนเร็วเทากับ 2,761.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.01 ของรายไดรวม รายไดจาก
การขายเคมีภัณฑ 748.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.08 ของรายไดรวม และรายไดจากการขายน้ํามันเบนซิน 705.19 ลาน
บาทคิดเปนรอยละ 16.09 ของรายไดรวม โดยแบงเปนมูลคาการจําหนายในประเทศ 3,690.55 ลานบาท หรือรอยละ 84.20 
ของรายไดรวม และมูลคาการสงออกไปตางประเทศ 692.31 ลานบาท หรือรอยละ 15.80 ของรายไดรวม 
 
 
 
 

สวนที่ 2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย   77 
 
 

หนาที่



                                   

ตนทุนขาย และ คาใชจายในการขายและบริหาร 
 
 ในป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายรวม 6,034.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.85 เมื่อเทียบกับ 5,983.88 
ลานบาท ของป 2544 ซึ่งแบงเปนคาใชจาย 2 ประเภทหลัก คือ ตนทุนขาย และ คาใชจายในการขายและบริหาร โดยตน
ทุนขายของบริษัทฯและบริษัทยอย เพิ่มขึ้น 37.92 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.66 จาก 5,711.99 ลานบาท (เฉลี่ย 8.81 
บาทตอลิตร) ในป 2544 เปน 5,749.91 ลานบาท (เฉลี่ย 9.08 บาทตอลิตร) ในป 2545 การเพิ่มขึ้นของตนทุนขาย ในขณะที่
ยอดขายลดลงจากปที่แลวนั้น เนื่องมาจากการที่ ATC หยุดการผลิตเพื่อซอมบํารุง ทําใหบริษัทฯตองหยุดการผลิตไปชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯจึงจําเปนตองจัดซื้อน้ํามันสําเร็จรูปประเภทดีเซลหมุนเร็ว เพื่อนํา
ไปขายตอใหกับลูกคาของบริษัทฯเพื่อไมใหการดําเนินธุรกิจระหวางบริษัทฯกับลูกคาขาดความตอเนื่อง ซึ่งการซื้อน้ํามัน
ดีเซลหมุนเร็วเพื่อนําไปขายตอนั้น จะมีตนทุนที่สูงกวาการที่บริษัทฯซื้อวัตถุดิบและผลิตสินคาเพื่อจําหนายเอง นอกจากนี้
บริษัทฯและ PTT ไดตกลงปรับสูตรราคาซื้อขาย CR ในเดือนตุลาคม 2545 สงผลใหตนทุนวัตถุดิบของบริษัทฯสูงขึ้น 
ขณะเดียวกันภาวะสงครามในตะวันออกกลางสงผลใหราคาน้ํามันโลกปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบตอตนทุนการผลิต
ของบริษัทฯเชนกัน 

คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ในป 2544 และป 2545 เทากับ 208.83 ลานบาท (เฉลี่ย 0.32 บาทตอ
ลิตร) และ 270.85 ลานบาท (เฉลี่ย 0.43 บาทตอลิตร) ตามลําดับ สาเหตุหลักของคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากคาขนสง
น้ํามันที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯมีคลังน้ํามันในเขตภูมิภาคตางๆ เพื่อใชในการขยายกลุมลูกคาไปยังภูมิภาคเหลานั้น  
 สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ตนทุนขายของบริษัทฯเทากับ 4,023.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
1,700.05 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 73.18 จากงวดเดียวกันของป 2545 ที่เทากับ 2,323.05 เนื่องจากบริษัทฯไดหยุดการ
ผลิตเปนระยะเวลา 61 วันในป 2545 และราคา CR ที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาอางอิงน้ํามันสําเร็จรูป จากผลภาวะสงครามสหรัฐ
อเมริกาและอิรัก  
 สําหรับคาใชจายในการขายและการบริหารในงวดหกเดือนแรกของป 2546 เทากับ 151.02 ลานบาท เมื่อเปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันในป 2545 ที่เทากับ 108.09 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.93 ลานบาทคิดเปนรอยละ 39.71 
 
กําไรสุทธิ 
 

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2543 และป 2544 เทากับ 184.72 ลานบาท และ 231.93 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 
47.21 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 25.55 ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 178.79 ลานบาท 
ลดลงจากป 2544 จํานวน 53.14 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.91 โดยจะเห็นไดวาการที่กําไรสุทธิของบริษัทฯลดลงในป 
2545 นั้นมาจากการที่ตองซื้อน้ํามันจากผูประกอบการรายอื่นในชวงเวลาที่ ATC หยุดการผลิตเพื่อซอมบํารุง และจากการ
ปรับสูตรราคา CR สงผลใหตนทุนขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันในชวงครึ่งปหลังของป 2545 มีผูประกอบการ
รายใหญไดเรงระบายน้ํามันออกสูตลาดโดยตั้งราคาขายต่ํากวาโรงกลั่นอื่นซึ่งสงผลใหราคาตลาดลดลง สงผลใหผลกําไร
จากการจําหนายลดลง นอกจากนี้บริษัทฯมีดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะ
ยาวเพื่อใชในการสํารองน้ํามันสําเร็จรูปและวัตถุดิบตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชยและเพื่อใชชําระคาใชจายในการ
ขยายกําลังการผลิต ทั้งนี้ในชวงป 2543 ถึง ป 2545 บริษัทฯมีอัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) เทากับรอยละ 8.77 
รอยละ 9.80 และรอยละ 9.01 ตามลําดับ และมีอัตรากําไรสุทธิ (Profit Margin) เทากับรอยละ 3.65 รอยละ 3.65 และรอย
ละ 2.82 ตามลําดับ ทั้งนี้การลดลงของอัตรากําไรขั้นตนและกําไรสุทธิเปนผลมาจากการลดลงของรายไดและการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายตามที่ไดอธิบายไวขางตน 
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ในป 2543 ป 2544 และป 2545 บริษัทฯมีกําไรตอหุนเมื่อปรับจํานวนหุนใหเปนจํานวนตามมูลคาที่ตราไว ณ หุน
ละ 5 บาท เทากับ 6.16 บาท 7.70 บาท และ 3.93 บาทตามลําดับ กําไรตอหุนที่เพิ่มขึ้นในป 2544 เมื่อเปรียบเทียบกับป 
2543 เปนผลจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กําไรตอหุนในป 2545 ลดต่ําลงจากป 2544 อันเนื่องจากกําไรสุทธิที่ลดลง
ในป 2545 ตามเหตุผลที่กลาวขางตนรวมกับจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนโดยการเรียกชําระทุนเต็มมูลคาในป 2545 

สําหรับงวดหกเดือนแรกของป 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 131.83 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของป 2545 เทากับ 105.55 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.28 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.90 อัตรากําไรขั้นตนและ
อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.21 และรอยละ 3.00 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2545 เทากับรอยละ 
10.42 และรอยละ 4.05 ตามลําดับ 

กําไรตอหุนสําหรับงวดหกเดือนแรกของป2546 ของบริษัทฯเทากับ 2.20 บาท  
 

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
 

บริษัทฯมีความสามารถในการจายเงินปนผลที่ดีอยางตอเนื่อง โดยมีการจายเงินปนผลประจําป 2543 ป 2544 และ
ป 2545 เปนจํานวน 45 ลานบาท 165 ลานบาท และ 300 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเฉลี่ยรอย
ละ 87.77 และไดจายเงินปนผลระหวางกาลในเดือนมิถุนายน 2546 เปนจํานวน 300 ลานบาท  

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ในป 2543 ป 2544 และป 2545 เทากับรอยละ 46.93 รอยละ 41.92 และรอยละ 27.53 
ตามลําดับ  

 
12.2.2 ฐานะการเงินของบริษัทฯ 
 
สินทรัพย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 2,098.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น 565.36 ลาน
บาท จาก 1,532.96 ลานบาทในป 2544  ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 565.81 ลาน
บาท ในป 2544 เปน 1,050.04 ลานบาท ในป 2545 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยจํานวน 143.92 ลานบาท ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาเพิ่มขึ้นจํานวน 156.36 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯไดมี
การสงออกผลิตภัณฑเคมีภัณฑในชวงเดือนธันวาคม ป 2545 สูงกวาชวงเดียวกันของป 2544 ถึง 122.75 ลานบาท ทําใหมี
ยอดลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาเพิ่มขึ้น และสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 188.04 ลานบาท โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของ
สินคาคงเหลือมาจากการที่บริษัทฯตองเพิ่มปริมาณการสํารองน้ํามันสําเร็จรูปตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชยที่เปลี่ยน
แปลงจากรอยละ 3 เปนรอยละ 5 ของประมาณการยอดขายในแตละป และการกําหนดใหบริษัทฯเริ่มมีการสํารองปริมาณ
วัตถุดิบเปนอัตรารอยละ 5 ของปริมาณกลั่น  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่มีหลักประกันแตหลักประกันไม
สมบูรณตามกฎหมายรอยละ 50 ของลูกหนี้สําหรับหนี้ที่มีอายุ 1-2 ป และตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนสําหรับหนี้
ที่มีอายุ ต้ังแต 2 ปขึ้นไป สวนลูกหนี้ที่ไมมีหลักประกัน หรือหนี้สวนที่เกินหลักประกันที่สมบูรณตามกฎหมายบริษัทฯ 
และบริษัทยอยจะตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนของมูลหนี้ หรือมูลหนี้ที่เกินหลักประกันสําหรับหนี้ที่มีอายุต้ัง 6 
เดือนขึ้นไป โดยเมื่อสิ้นป 2545 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่
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คางชําระเกินกวา 3 เดือน จํานวน 7.41 ลานบาท ณ สิ้น ป 2545 และ 12.42 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัท
ยอยต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3.48 ลานบาท และ 4.61 ลานบาทตามลําดับ 

ในเดือน สิงหาคม 2544 SGPC ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ลานบาทเปน 280 ลานบาท โดยที่บริษัทฯไดทําการ
ลงทุนเพิ่มใน SGPC เปนเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน รวมทั้งสิ้น 140 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 50 ของ
บริษัทฯ ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ปเดียวกัน บริษัทฯไดทําการขายหุนใน SGPC จํานวน 700,000 หุน หรือเทากับรอยละ 
25 จากจํานวน รอยละ 50 ที่บริษัทฯถือหุนอยูเดิมรวมเปนเงิน 21 ลานบาท และมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนครั้งนี้
เปนจํานวน 50 ลานบาทตามสภาวะของโครงการที่ยังชะงักอยูขณะนั้น ความจําเปนที่บริษัทฯตองขายเงินลงทุนสืบเนื่อง
จากบริษัทฯจําตองหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการสํารองน้ํามันเปนการฉุกเฉิน ซึ่งการขายเงินลงทุนใน SGPC เปนการ
ขายใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯมีความตั้งใจที่จะซื้อหุนจํานวนดังกลาวคืนเมื่อปจจัยสภาพคลองและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯดีและแข็งแกรงขึ้น ตอมาในเดือนมิถุนายน 2546 บริษัทฯไดซื้อหุนของ SGPC จํานวน 700,000 
หุนคืนจากบริษัทที่เกี่ยวของนั้นในราคาหุนละ 33 บาทรวมเปนเงิน 23.1 ลานบาท เปนผลให บริษัทฯมีสัดสวนการถือหุน
ใน SGPC เปนรอยละ 50 โดยมีเงินลงทุนคิดตามวิธีราคาทุนรวมทั้งสิ้น 93.91 ลานบาท  

มูลคาเงินลงทุนซึ่งบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ณ สิ้นป 2545 เทากับ 61.58 ลานบาท ลดลงจากป 2544 จํานวน 6.55 
ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯไดรับผลขาดทุนจากการถือหุน SGPC เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 9.12 ลานบาท อยางไรก็ตามใน
เดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทฯไดลงทุนใน VTN-P ซึ่งเปนบริษัทผลิตน้ํามันที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 2.37 ลานบาท  

มูลคาของสินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2543 ป 2544 และป 2545 จํานวน 647.57 ลานบาท 681.98 
ลานบาท และ 769.89 ลานบาท ตามลําดับ สินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากในป 2545 
บริษัทฯ ไดลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตจาก 12,600 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นเปน 17,000 บารเรลตอวัน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,909.06 ลานบาท ลดลง 189.26 ลาน
บาท จาก 2,098.32 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งเปนผลมาจากการลดสัดสวนเงินลงทุนระยะสั้นลง 256.59 ลาน
บาท เพื่อใชในการจายเงินปนผลระหวางกาลในเดือนมิถุนายน 2546 และลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาลดลง 136.97 ลาน
บาท  

สําหรับมูลคาเงินลงทุนซึ่งบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เทากับ 79.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
17.55 ลานบาท จากเมื่อสิ้นป 2545 เนื่องจากบริษัทฯไดซื้อหุนของ SGPC จํานวน 700,000 หุนคืนจาก PICO จํานวน 
23.10 ลานบาท (บริษัทฯขายเงินลงทุนใน SGPC เพื่อแกปญหาสภาพคลองของบริษัทฯในป 2544 รายละเอียดไดอธิบาย
ไวในภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา) เปนผลใหบริษัทฯถือหุนใน SGPC เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 ทั้งนี้การลงทุนดังกลาว
กอใหเกิดคาความนิยมติดลบจํานวน 28.90 ลานบาท บริษัทฯยังไมพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อการลดคาของ SGPC เนื่อง
จากผลการพิจารณาคดีความที่บริษัทฯยื่นฟองสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอศาลปก
ครองยังไมสิ้นสุดจึงยังคงมีความเปนไปไดที่บริษัทฯอาจไดรับการอนุญาตใหสรางโรงกลั่นได บริษัทฯไมมีภาระผูกพันที่
จะตองเพิ่มเงินลงทุนใน SGPC เนื่องจาก SGPC ไดเรียกชําระเงินจากผูถือหุนครบเต็มจํานวนแลว นอกจากนี้บริษัทฯไมมี
ภาระค้ําประกันตอเงินกูยืมของ SGPC จากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯใหเงินกูยืม
แก SGPC จํานวน 6.5 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 
 
สภาพคลอง 
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บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความสามารถในการสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2543 ป 2544 และป 
2545 เทากับ 321.77 ลานบาท 133.11 ลานบาท และ 111.54 ลานบาทตามลําดับ สาเหตุที่กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ลดลงเนื่องจากบริษัทฯตองสํารองน้ํามันเพิ่มเติมตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย อยางไรก็ตามบริษัทฯไดสํารองน้ํา
มันตามขอบังคับดังกลาวครบถวนเปนที่เรียบรอยแลวในป 2545  
           ในป 2543 ถึงป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.68 เทา 0.94 เทา และ 1.04 เทาตาม
ลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาพคลองของบริษัทฯ อยูในเกณฑที่ดีและมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 อัตราสวนสภาพคลองลดลงเหลือ 0.67 เทา ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
การคา  
 
แหลงที่มาของเงินทุน (หนี้สินและสวนของผูถือหุน) 
 
            หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2543 ป 2544 และป 2545 เทากับ 1,039.52 ลานบาท 
979.70 ลานบาท และ 1,448.77 ลานบาท ในชวงป 2544 บริษัทฯ และบริษัทยอยเริ่มมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแก
บุคคลและ/หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เพื่อเตรียมรองรับการสํารองน้ํามันที่จําเปนตองมีสูงขึ้นตามยอดขายที่บริษัทฯ 
ประมาณการวาจะเพิ่มขึ้น และเพื่อเตรียมการเบื้องตนสําหรับโครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ จาก 12,600 บาร
เรลตอวัน เปน 17,000 บารเรลตอวัน ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯยังไมไดรับอนุมัติเงินกูจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้จากเหตุ
การณการกอวินาศกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทําใหในวันที่ 21 กันยายน 2544 รัฐบาลไดประกาศเพิ่มปริมาณการ
สํารองน้ํามันสําเร็จรูป เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จากรอยละ 3 เปนรอยละ 5 และบริษัทฯ ยังตองสํารอง
วัตถุดิบเพิ่มอีกรอยละ 5 จากเดิมที่ไมตองมีการสํารองปริมาณวัตถุดิบ ผลกระทบจากประกาศของรัฐบาลดังกลาวทําให
บริษัทฯมีความจําเปนตองใชเงินสูงถึงประมาณ 200 ลานบาท ในขณะที่ตองประสบกับความยากลําบากในการขอกูเงิน
กับสถาบันการเงินเนื่องจากสถาบันการเงินไมยอมรับน้ํามันสํารองตามกฎหมายเปนหลักประกันเงินกู  จากเหตุผลและ
ความจําเปนดังกลาวทําให ณ สิ้นป 2544 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยว
ของกันจํานวน 46 ลานบาท และ163 ลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้เงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกันใดๆ และ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสิทธิไถถอนกอนกําหนดโดยไมมีคาปรับ (Pre-payment Penalty Fee)  

นอกจากนี้ในชวงปลายป 2544 เกิดสภาวะการแขงขันทางการคาในการใหเครดิตแกลูกคา จากเดิมที่สามารถทํา
การซื้อขายดวยเงินสดมาตั้งแตป 2540 ชวงหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ เปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองใหเครดิตแกลูกคาบาง
รายเพื่อรักษาสวนของตลาดไว อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดกําหนดใหลูกคาตองวางหลักประกันเพื่อค้ําประกันวงเงินเครดิต 
ซึ่งในขณะนั้นการออกหนังสือค้ําประกันของธนาคาร (Bank Guarantee) ยังจําเปนตองใชเงินฝากหรือหลักทรัพยค้ํา
ประกันเต็มวงเงิน รวมทั้งมีการคิดคาธรรมเนียมการออกหนังสือค้ําประกันธนาคาร ลูกคาสวนใหญจึงไมตองการใช
หนังสือค้ําประกันธนาคารเพื่อค้ําประกันวงเงินเครดิต บริษัทฯ จึงใหลูกคานําเงินสดมาฝากไวที่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ออก
ต๋ัวสัญญาใชเงินระยะสั้นให และยินยอมใหลูกคานําตั๋วสัญญาใชเงินนั้น มาวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันได  ในขณะที่
บริษัทฯ ก็สามารถลดความเสี่ยงในการใหวงเงินเครดิตแกลูกคาดวย จากนโยบายการใหเครดิตและการวางหลักทรัพยค้ํา
ประกันดังกลาวทําให ณ สิ้นป 2544 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินกูระยะสั้นอื่นและเงินกูระยะยาวอื่น จํานวน 51.05 ลาน
บาท และ 32 ลานบาทตามลําดับ 
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การพัฒนาการสงออกในชวงปลายป 2544 เปนอีกเหตุผลหน่ึงที่ทําใหบริษัทฯ มีความตองการใชเงินทุนหมุนเวียน
มากขึ้นเนื่องจากการสงออกมีระยะเวลาเก็บหนี้สูงถึง 30-45 วัน ทําใหระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มจาก 5.24 
วันในป 2543 มาเปน 13.87 วันในป 2545 และจะสูงขึ้นตามอัตราการสงออก บริษัทฯ จึงยังมีความจําเปนตองใชวิธีการกู
เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคลองตามความจําเปน ที่ผานมาบริษัทฯ ใชกลไกระยะเวลา และ
อัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงินในการลดวงเงินกูระยะสั้นมาโดยตลอด โดยขณะนี้บริษัทฯ จะกูโดยออกตั๋วสัญญาใช
เงินเฉพาะอายุ 3-6 เดือนเทานั้น ทั้งนี้เพื่อความคลองตัวในการไถถอน สวนอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงิน จะสอด
คลองกับอัตราดอกเบี้ยตลาดในสถานะไรหลักประกัน โดยขณะนี้อัตราดอกเบี้ยอยูที่รอยละ 5.0 และรอยละ 5.5 ตอป 
สําหรับตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 3 เดือน และ 6 เดือนตามลําดับ (กรุณาดูรายละเอียดการกูยืมเงินจากบุคคลและ/หรือกิจการที่
เกี่ยวของในขอ 11.1)  

ในสิ้นป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียน 1,005.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 403.99 ลานบาทจาก 601.08 
ลานบาท ในป 2544 ทั้งนี้เนื่องมาจากบริษัทฯมีเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 236.38 ลานบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นจาก
การปรับสูตรราคาซื้อขาย CR และตามราคาน้ํามันตลาดโลกที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังมีเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 
126.86 ลานบาท เพื่อใชในการสํารองน้ํามันเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจาก
บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพื่อนํามาชําระหนี้เงินกูของสถาบันการเงินอื่น 
(Refinance) และเพื่อชําระคาใชจายในการขยายกําลังการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยมี
เงินกูยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 284.81 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 145 ลานบาท เงิน
กูยืมระยะสั้นอื่น 121.74 ลานบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18.07 ลานบาท และเงิน
กูยืมระยะยาวรวมทั้งสิ้น 562.91 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 480.82 เงินกูยืมระยะยาว
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน 67.92 ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวอื่น 14.17 ลานบาท  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทากับ 1,577.68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128.91 ลาน
บาท จากเมื่อสิ้นป 2545 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 256.03 ลาน
บาท เปน 1,261.10 ลานบาทจากสิ้นป 2545 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงิน เจาหนี้การคา และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 
127.12 ลานบาท เปน 316.58 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ทั้งนี้สวนหนึ่งเนื่องมาจากการชําระคืนเงินกูยืมระยะ
ยาวและเงินกูยืมระยะยาวอื่นจํานวน 76.90 ลานบาท โดยบริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
และเงินกูยืมระยะยาวอื่นทั้งจํานวนกอนครบกําหนดในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 

 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2543 ป 2544 และ ป 2545 มีมูลคาเทากับ 448.83 ลานบาท 553.26 ลาน
บาท และ 649.55 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ลานบาท 
เปน 300 ลานบาทในป 2544 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลกําไรสุทธิอยางตอเนื่อง โดยในชวงป 2543 ถึง ป 2545 บริษัทฯได
จายเงินปนผลจํานวน 45 ลานบาท 165 ลานบาท และ 300 ลานบาท ตามลําดับ และมีการจายเงินปนผลระหวางกาลใน
เดือนมิถุนายน 2546 จํานวน 300 ลานบาท 
        สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เทากับ 331.38 ลานบาท เมื่อเทียบกับเมื่อ
สิ้นป 2545 ลดลง 318.17 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลมาจากการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2545 และจายเงิน
ปนผลระหวางกาล จํานวนรวม 450 ลานบาท 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity) ป 2543-2545 
เทากับ 0.94 1.09 และ 1.31 เทาตามลําดับ อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเปน 2.69 เทา ณ วันที่ 30 
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มิถุนายน 2546 เนื่องจากมีการจายเงินปนผลประจําป 2545 และเงินปนผลระหวางกาลในเดือนมิถุนายน 2546 ดังที่กลาว
มาแลวขางตน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่อยูในหมวดพลังงานจะเห็นวาอยูในระดับที่ไมสูงเกินไป สําหรับอัตรา
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเทากับ 13.60 เทา 7.42 เทา 4.78 เทา และ 11.24 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ในชวงครึ่งปแรก
ของป 2546 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ยสูงขึ้นเนื่องมาจากกระแสเงินสดจากกิจ
กรรมดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นจาก 111.54 ลานบาทในป 2545 เปน 217.87 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
 
สัดสวนเงินกูยืมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
 ลานบาท %  ลานบาท % 
จากสถาบันการเงิน      
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 18.07   2.13   127.75  14.34 
 เงินกูยืมระยะยาว   480.82 56.6    0   439.10  49.29 
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1.70   0.20  4.48  0.50 
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน      
 เงินกูยืมระยะสั้น   145.00 17.07   201.92  22.67 
 เงินกูยืมระยะยาว    67.92   8.00  - - 
อื่นๆ      
 เงินกูยืมระยะสั้น    121.74 14.33   117.62  13.20 
 เงินกูยืมระยะยาว    14.17   1.67  - - 
  849.42  100.00   890.87  100.00 
 
รายจายลงทุน 
 
 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2544 และป 2545 เทากับ 252.72 ลานบาท และ 280.17 ลาน
บาท โดยรายจายลงทุนหลัก ไดแก การลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการปรับปรุงการผลิตและขยายกําลังการ
ผลิตเปนจํานวน 86.10 ลานบาท และ 137.18 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทรวม
เพิ่มขึ้นในป 2544 และป 2545 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นเทากับ 82.35 ลานบาท และ 2.37 ลานบาท ตามลําดับ ขณะเดียว
กันมีเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารสภาพคลองเพิ่มขึ้น 120 ลานบาท และ 1,005.22  ลานบาท ใน
ป 2544 และป 2545 ตามลําดับ  
 
12.3 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 
12.3.1 ผลกระทบของการเพิ่มทุนตอกําไรตอหุน 
 
 ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะมีจํานวนหุนสามัญเพิ่มขึ้นจาก 67.28 ลานหุน เปน 83.11 ลานหุน 
โดยการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุนนี้จะสงผลใหกําไรตอหุนต่ําลง (Dilution Effect) กําไรตอหุนของบริษัทฯในรอบ 6 เดือน
ของป 2546 แรกเทากับ 2.20 บาท โดยคํานวณจากจํานวนถั่วเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญในชวง 6 เดือนแรกของป 
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2546 ทั้งนี้หากจะคํานวณหากําไรตอหุนจากกําไรสุทธิในระยะเวลาเดียวกันแตใชจํานวนหุน 83.11 ลานหุน เสมือนหนึ่ง
วาการเพิ่มจํานวนหุนไดมีผลแลวในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 กําไรตอหุนของบริษัทฯจะเทากับ 1.59 บาท 
 
12.3.2 การขยายธุรกิจคาปลีกน้ํามันสําเร็จรูปผานสถานีบริการน้ํามัน “เพียว” 
 
 บริษัทฯเล็งเห็นวาบริษัทฯสามารถเสริมสรางรายไดและกําไรเพิ่มไดจากการขยายธุรกิจคาปลีกน้ํามันสําเร็จรูป 
โดยการคาน้ํามันผานสถานีบริการนํ้ามัน “เพียว” ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯสามารถทํากําไรจากการตลาดอันเปนการสราง
กําไรตอเนื่องตลอด value chain ของธุรกิจคาน้ํามันสําเร็จรูป ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายลงทุนขยายเครือขายสถานี
บริการน้ํามัน “เพียว” อยางตอเนื่อง นอกเหนือจากนี้แลวบริษัทฯคาดวาสัดสวนรายไดจากการจําหนายของสถานีบริการ
น้ํามัน “เพียว” ภายใต YTC จะเพิ่มขึ้นในขณะที่สัดสวนรายไดจากการจําหนายผานผูคาสงจะลดลง อันจะเปนผลดีตอ
บริษัทฯในการลดการพึ่งพาและอํานาจการตอรองของลูกคาที่เปนผูคาสงของบริษัทฯ 
 ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันมีความแตกตางจากธุรกิจผลิตและคาสงน้ํามันสําเร็จรูป และมีการแขงขัน
คอนขางสูง ปจจัยตางๆเชน สถานที่ต้ังของสถานีบริการ ภาวะการแขงขัน ตลอดจนกลยุทธการตลาดของผูประกอบการ
อื่น ลวนอาจมีผลกระทบตอรายไดของธุรกิจสถานีบริการน้ํามัน ทั้งนี้บริษัทฯมีการวางแผนการลงทุนในสถานีบริการน้ํา
มันแตละแหงอยางรอบคอบและรายละเอียดกอนลงทุน โดยคํานึงถึงความสามารถในการแขงขันและสรางกําไร 
 
12.3.3 การลงทุนใน VTN-P 
 
 บริษัทฯอยูระหวางขั้นตอนการเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน VTN-P จากรอยละ 20 เปนรอยละ 60 จากทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 3.5 ลานเหรียญสหรัฐ จํานวนเงินที่บริษัทฯจะลงทุนเพิ่มใน VTN-P ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ เทากับ
ประมาณ 85.9 ลานบาท นอกเหนือจากสวนของทุนแลว ผูถือหุนใน VTN-P ไดตกลงที่จะรวมใหเงินกูยืมแก VTN-P เพื่อ
เปนทุนหมุนเวียน รวมเปนเงินจํานวน 3.5 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทฯใหเงินกูยืมจํานวนประมาณ 84.1 ลานบาท ตามสัด
สวนการถือหุนของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจะลงทุนใน VTN-P รวมทั้งสิ้น 170 ลานบาท ซึ่งเงินสวนหนึ่งที่ไดจากการ
เสนอขายหุนเพิ่มครั้งนี้จะถูกนําไปใชในการลงทุนใน VTN-P 
 บริษัทฯคาดวาทุนจดทะเบียนของ VTN-P จํานวน 3.5 ลานเหรียญสหรัฐ กับเงินกูยืมจากผูถือหุนของ VTN-P รวม 
จํานวน 3.5 ลานเหรียญสหรัฐ จะเพียงพอสําหรับการพัฒนาโครงการและดําเนินกิจการของ VTN-P  
 
(โปรดดูปจจัยอื่นๆในหัวขอปจจัยความเสี่ยง) 
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