บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “PTG”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2531 ในนำม บริษัท
ภำคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้ำนบำท บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7
แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ 1) ตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท 2) ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น และ 3) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดำเนิน
ธุรกิจ บริษัทยังจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 เพื่อให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมัน เชื้อเพลิง ให้กับบริษัทย่อยของบริษัทและลูกค้ำในกลุ่ มธุรกิจค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิง นอกจำกนี้ บริษัทยังให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กบั ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระ
แล้วจำนวน 1,250.00 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”) เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม
2535 PTC จดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อ
ประกอบธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำ “PT” ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
บริษัทและบริหำรงำนโดยบริษัท (Company Owned Company Operated) (“สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO”)
เนื่องจำกต้องกำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และผู้ใช้น้ำมันรำยย่อย
นอกจำกนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจ ค้ำส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง ให้กับ 1) ตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท 2) ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น และ 3) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดำเนิน
ธุรกิจอีก 8 บริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 ได้แก่ บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (“PMO”) บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด (“APO”) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
(“EPO”) บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”) บริษัท แอตลำส ออยล์ จำกัด (“ALO”) บริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด
(“ADO”) บริษัท พิเรนีส ออยล์ จำกัด (“PRN”) และบริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (“OLP”) (“บริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมัน
มำตรำ 10”) นอกจำกนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท กำแฟพันธุ์ไทย จำกัด (“กำแฟพันธุ์ไทย”) เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำน
กำแฟภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT โดยใช้ชื่อร้ำนกำแฟว่ำ “กำแฟพันธุ์ไทย” (“ร้ำนกำแฟพันธุ์ไทย”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กำรดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มหลักๆ โดยแบ่งตำมลักษณะผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำร และ กลุ่มลูกค้ำและช่องทำงจำหน่ำย ธุรกิจที่สำคัญของบริษัทประกอบไปด้วย
1.

ธุรกิจค้าน้้ามันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้้ามัน PT บริษัทดำเนินธุรกิจค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงภำยใต้สถำนี
บริกำรน้ำมัน PT ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
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1.1

ธุรกิจค้าปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้้ามันของบริษัท

สถำนีบริกำรน้ำมัน PT ส่วนใหญ่ที่ให้บริกำรในปัจจุบันเป็นสถำนีบริกำรน้ำมันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและ
บริหำรงำนโดยบริษัท (Company Owned Company Operated) (“สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO”) ทั้งนี้ PTC ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยจะเป็นเจ้ำของหรือเป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำในสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และดำเนินกำรจำหน่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และผู้ใช้น้ำมันทั่วไปโดยตรง
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกอบกำรขนส่งและผู้ผลิตสินค้ำที่ใช้ยำนพำหนะในกำรขนส่งสินค้ำ 2)
กลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลกำรเกษตรต่ำงๆ 3) กลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในกำร
ด ำเนิ น ชี วิ ต ประจ ำวั น บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น กำรจั ด จ ำหน่ ำ ยน้ ำมั น ให้ กั บ ลู ก ค้ ำ กลุ่ ม เป้ ำหมำยเป็ น หลั ก เนื่ อ งจำกลู ก ค้ ำ
กลุ่มเป้ำหมำยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกำรดำเนินชีวิตประจำวันและกำรประกอบอำชีพจึงมีกำรใช้น้ำมันอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อเข้ำถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัทจึงเน้นกำรลงทุนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
ต่ำงๆ หรือกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก
บริษัทลงทุนเพิ่มสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทำงจำหน่ำยน้ำมันให้ครอบคลุม
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศไทยให้มำกขึ้น จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ณ สิ้นปี 2552 ถึง
ปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 แสดงได้ดังนี้
จ้านวนสถานีบริการน้้ามันประเภท COCO ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2555
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ธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจ้าหน่ายน้้ามันของบริษัท

นอกจำกสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO แล้ว สถำนีบริกำรน้ำมัน PT อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสถำนีบริกำรน้ำมัน
ที่กรรมสิทธิ์และกำรบริหำรงำนเป็นของผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่ได้รับอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ PT จำก
บริษัท (Dealer Owned Dealer Operated) (“สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO”) ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำร
น้ำมันประเภท DODO (“ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท”) จะเป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันหรือเป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำ
ในสถำนีบริกำรน้ำมันและทำหน้ำที่บริหำรงำนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็น
ผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 จะเป็นผู้จำหน่ำยน้ำมันเชือ้ เพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบ
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ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยสำหรับธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท คือ บุคคลและนิติ
บุคคลที่มีควำมประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน ได้แก่ 1) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่เป็นตัวแทน
จำหน่ำยของผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น 2) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน และ 3) บุคคลและ
นิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของที่ดินและต้องกำรดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน โดยบุคคลและนิติบุคคลเหล่ำนี้มีควำมสนใจใน
เงื่อนไขกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท และมีเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจไปในทิศทำงเดียวกับบริษัท จำนวน
สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 แสดงได้ดังนี้
จ้านวนสถานีบริการน้้ามันประเภท DODO ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2555
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2.

ปี 2553

ธุรกิจค้าส่งน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้้ามันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ ป็ น ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น มำตรำ 10 ยั ง ค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ให้ กั บ ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น รำยอื่ น และ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นลูกค้ำอีกกลุ่มที่มีควำมต้องกำรสั่งซื้อน้ำมันเป็นจำนวนมำกในแต่ละครั้ง โดยอำจมี
วัตถุประสงค์ในกำรสั่งซื้อที่แตกต่ำงกันออกไป
ลูกค้ำกลุ่ มเป้ำหมำยในธุร กิจค้ำส่ง น้ำมันเชื้ อเพลิง ให้กับผู้ค้ำ น้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุต สำหกรรม
ประกอบไปด้วย ได้แก่ 1) ผู้ค้ำส่งน้ำมันที่สั่งซื้อน้ำมันโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจำหน่ำยน้ำมันต่อให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
หรือ ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน อิสระ หรือ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในธุรกิจ จึงมีกำร
ดำเนินธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง ซึ่งในธุรกิจจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงเรียกผู้ค้ำส่งน้ำมันลักษณะนี้ว่ำ Jobber (“ผู้ค้ำ
น้ำมันประเภท Jobber”) 2) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันอิสระ หมำยถึง ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันขนำดเล็ก
ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของผู้คำ้ น้ำมันขนำดใหญ่ จึงอำจไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำแสดงภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน
หรืออำจใช้ตรำสัญญำลักษณ์ของผู้ประกอบกำรแสดงภำยในสถำนีบริกำร 3) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงในธุรกิจ
3.

ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง

บริษัทได้จดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 ของพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 เพื่อให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง กลุ่มผู้ใช้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)
PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 และ 2) ลูกค้ำกลุ่มธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อน้ำมัน
จำกบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทลงทุนเป็นเจ้ำของกองรถบรรทุกน้ำมันขนำดใหญ่ โดยตั้งแต่ปี 2552 ขนำดกองรถบรรทุก
ส่วนที่ 1 - หน้ำ 3
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น้ำมันของบริษัทเติบโตอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้องกับกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและกำรเพิ่ม
จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ในช่วงที่ผ่ำนมำ
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154

ปี 2554

จ้านวนรถ

4.

8.0
7.0
6.0
5.0
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3.0
2.0
1.0
0.0

ล้ำนลิตร

คัน

จ้านวนรถบรรทุกน้้ามันและปริมาตรความจุรวม ณ สิน้ ปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2555

กันยำยน ปี 2555

ปริมาณความจุรวม

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้้ามัน PT

บริษัทจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT โดยบริษัทกำหนดให้
PTC เป็นผู้ลงทุนและเป็นผู้บริหำรงำนร้ำนสะดวกซื้อที่มีชื่อ PT Mart และบริษัทมีแผนที่จะให้ PTC ลงทุนและบริหำรงำน
ร้ำนสะดวกซื้อใหม่ที่ใช้ชื่อว่ำ Max Mart ซึ่งเป็นร้ำนสะดวกซื้อที่มีรูปแบบกำรตกแต่งร้ำนรวมถึงปริมำณสินค้ำที่จำหน่ำย
ภำยในร้ำนสะดวกซื้อจะแตกต่ำงกันออกไป เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มีควำมต้องกำรปริมำณและควำม
หลำกหลำยของสินค้ำที่ต่ำงกัน ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยสำหรับธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประกอบไป
ด้วย 1) กลุ่มผู้ใช้น้ำมันที่ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน PT และ 2) กลุ่มผู้อยู่อำศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถำนีบริกำรน้ำมัน
PT ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมีจำนวนร้ำนสะดวกซื้อ PT Mart ทั้งหมด 51 ร้ำน
5.

ธุรกิจการจ้าหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น

บริษัทมีคลังน้ำมันเป็นจำนวนมำกกระจำยอยู่ทั่วทุกภำคในประเทศทำให้บริษัทสำมำรถขนส่งและส่งมอบน้ำมัน
ให้กับลูกค้ำเป้ำหมำยในแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษัทยังสำมำรถให้บริกำรรับ
ฝำกน้ำมันให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นได้ เนื่องจำกควำมจุของถังน้ำมัน (Oil Tank) มีเกินควำมต้องกำรใช้สำรองน้ำมันของ
บริษัทในปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 บริษัทมีคลังน้ำมันทั้งหมด 7 แห่ง มีควำมจุรวมทั้งสิ้น 185.84 ล้ำนลิตร โดย
มีรำยละเอียดดังนี้

1.
2.
3.
4.

คลังน้้ามัน
คลังน้ำมันน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
คลังน้ำมันลำปำง จังหวัดลำปำง
คลังน้ำมันหนองแค จังหวัดสระบุรี
คลังน้ำมันแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม

ความจุ (ล้านลิตร)
4.46
3.87
5.30
113.69
ส่วนที่ 1 - หน้ำ 4
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คลังน้้ามัน
5. คลังน้ำมันปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
6. คลังน้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร
7. คลังน้ำมันปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ความจุ (ล้านลิตร)
12.51
26.20
19.81

บริษัทยังมีรำยได้อื่นบำงส่วนจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมำยกำรค้ำ Castrol ภำยใน
สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และจำหน่ำยให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ำยภำยในสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท DODO ต่อไป รวมถึงกำรให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อย เช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร และร้ำนซ่อมรถ เป็น
ต้น เช่ำพื้นที่ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO เพื่อดำเนินธุรกิจ
สรุปฐานะทางการเงินและผลการด้าเนินงาน
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ที่ปรำกฏในงบกำรเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2552 ถึง 2554 และ งวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 สำมำรถสรุปได้ดังนี้
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ
ผลการด้าเนินงาน
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
และให้บริกำร
ต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำ
และให้บริกำร
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)
ล้านบาท ร้อยละ

9,676.83

100.0

15,681.14

100.0

27,816.71

100.0 30,505.08

100.00

9,199.69

95.1

14,970.51

95.5

26,742.18

96.1 29,329.16

96.1

477.14
96.93
403.37

4.9
1.0
4.2

710.63
86.60
611.18

4.5
0.5
3.9

1,074.53
134.66
832.79

3.9
0.5
3.0

1,175.91
80.24
902.33

3.9
0.3
3.0

90.45

0.9

89.15

0.6

226.42

0.8

249.11

0.8

1,796.92
1,064.19
732.74

100.0
59.2
40.8

2,126.77
1,304.91
821.87

100.0
61.4
38.6

2,874.64
1,847.74
1,026.89

100.0
64.3
35.7

3,358.26
2,079.27
1,278.99

100.0
61.9
38.1

ผลการด้าเนินงาน
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและ
ให้บริกำรเท่ำกับ 9,676.83 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 15,681.14 ล้ำนบำท ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น 27,816.71
ส่วนที่ 1 - หน้ำ 5
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ล้ำนบำท ในปี 2554 สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเท่ำกับ 30,505.08
ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่เป็นธุรกิจหลัก
ในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำเท่ำกับ 9,637.48 ล้ำน
บำท เท่ำกับ 15,651.57 ล้ำนบำท เท่ำกับ 27,798.62 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 30,494.88 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้
จำกกำรจำหน่ำยเชื้อเพลิงเป็นรำยได้สำคัญของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมัน
เชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
และรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม โดยรำยได้จำกกำร
จำหน่ำยเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน โดยเฉพำะสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท
COCO และกำรเน้นกำรจำหน่ำยส่งให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมมำกขึ้น ส่งผลให้ปริมำณกำร
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรเพิ่มขึ้นของรำคำน้ำมันในระยะเวลำดังกล่ำว ทำ
ให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนของรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท มีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกในช่ วงที่ผ่ำนมำบริษัทเน้นกำรลงทุนเพิ่มสถำนีบริกำร
น้ำมั นประเภท COCO เป็น หลัก รวมทั้ง เน้น กำรค้ ำส่ ง น้ำมั นเชื้ อเพลิง ให้กั บ ผู้ค้ ำ น้ำมั นรำยอื่ น และผู้ป ระกอบกำร
อุตสำหกรรม เนื่องจำก อัตรำกำไรจำกกำรค้ำส่งน้ำมันให้กบั ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทต่ำกว่ำอัตรำกำไรจำกกำรค้ำ
ปลีกน้ำมันผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท รวมถึงบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรคัดเลือกตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันที่มี
คุณภำพเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท DODO จะมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรเทียบเท่ำสถำนีบริกำร
น้ำมัน PT ประเภท COCO นอกจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทยังมีกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ำ
ปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่ กำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน
PT และกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดต่ำงๆ ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT รวมถึงกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่น
ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ 108.03 ล้ำนบำท
เท่ำกับ 190.90 ล้ำนบำท เท่ำกับ 307.27 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 370.78 ล้ำนบำท ในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือน
แรก ปี 2555 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงเท่ำกับ 39.35 ล้ำนบำท ในปี 2552 และเท่ำกับ 29.75 ล้ำนบำท ในปี 2553 และเท่ำกับ 18.09 ล้ำนบำท ในปี
2554 และเท่ำกับ 10.20 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำม
งบกำรเงินรวมต่ำกว่ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกกำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงส่วน
ใหญ่เป็นกำรให้บริกำรกับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 จึงเป็นรำยกำรระหว่ำงกัน
ระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทจึงรับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในงบกำรเงินรวมเฉพำะ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรกับบุคคลภำยนอกเท่ำนั้น ซึ่งได้แก่ กำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงกับลูกค้ำใน
ธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพำะรำยที่ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันและต้องกำรให้บริษัทขนส่งน้ำมันให้ ทั้งนี้ สำเหตุที่รำยได้จำก
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กำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องเกิดจำกในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทเน้นกำร
ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในกลุ่มเป็นหลัก
ต้นทุนจากการขายสินค้าและให้บริการ
บริษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรเท่ำกับ 9,199.69 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 14,970.51
ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 26,742.18 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 29,329.16 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555
ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำเกือบทั้งหมดเป็นต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่ ต้นทุนน้ำมันที่บริษัทซื้อ
จำกไทยออยล์และผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น เพื่อจำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ต้นทุนกำรจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงทีเ่ พิ่มขึ้นเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันทั้งหมดที่จำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง และกำรเพิ่มขึ้นของ
รำคำซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร ประกอบด้วย ต้นทุนจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ำอื่น ได้แก่ ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
และกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ และต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ก้าไรขั้นต้น
ในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 477.14 ล้ำนบำท เท่ำกับ 710.63
ล้ำนบำท เท่ำกับ 1,074.53 ล้ำนบำท และ 1,175.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำไรขั้นต้นในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9
เดือนแรก ปี 2555 ร้อยละ 93 ถึง 98 เป็นกำไรที่เกิดจำกธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น กำรขยำยตัวอย่ำงมี
นัยสำคัญของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันในช่วงที่ผ่ำนมำได้ส่งผลให้ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่บริษัทจำหน่ำย
เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก และเป็นสำเหตุหลักที่ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ
รายได้อื่น
บริษัทมีรำยได้อื่นเท่ำกับ 96.93 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 86.60 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 134.66 ล้ำน
บำท ในปี 2554 และ เท่ำกับ 80.24 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 และ
ร้อยละ 0.3 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้
รำยได้อื่นที่สำคัญ ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่นซึ่งประกอบไปด้วย 1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับ
ฝำกน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เกิดจำกกำรที่บริษัทให้บริกำรเก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นไว้ภำยในคลังน้ำมันของ
บริษัท และ 2) รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่เกิดจำกกำรที่ PTC ตกลงให้ผู้ประกอบกำรรำย
ย่อย เช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร และร้ำนซ่อมรถ เป็นต้น เช่ำพื้นที่ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO เพื่อดำเนิน
ธุรกิจ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีรำยได้อื่นจำก กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และ ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เป็นต้น
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ งน้ำมันเชื้อเพลิงโดย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรกปี 2555 เท่ำกับ 403.37 ล้ำนบำท เท่ำกับ
611.18 ล้ำนบำท เท่ำกับ 832.79 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 902.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยค่ำตอบแทนพนักงำนเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่สำคัญของบริษัท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรลงทุนเพิ่ม
จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO และกำรลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเป็นจำนวนมำก ทำให้บริษัท
จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมันและพนักงำนขับรถบรรทุก และเพื่อรองรับกำรขยำยสถำนีบริกำร
น้ำมัน PT ประเภท COCO ในอนำคต บริษัทยังรับพนักงำนใหม่เป็นจำนวนมำกเข้ำมำฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้จัดกำร
สถำนีบริกำรน้ำมันที่จะเปิดให้บริกำรใหม่ตำมที่บริษัทตั้งเป้ำหมำยไว้ และเพิ่มจำนวนพนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆ เพื่อ
รองรับกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต นอกจำกนี้ บริษัทยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอื่นที่สำคัญ ได้แก่ ค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริมกำรขำย และค่ำ
สำธำรณูปโภค
ก้าไรสุทธิ
บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรกปี 2555 เท่ำกับ 90.45 ล้ำนบำท เท่ำกับ 89.15 ล้ำน
บำท เท่ำกับ 226.42 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 249.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำไรสุทธิของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำร
เติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิน้อยกว่ำในปี 2552 เล็กน้อย ซึ่งมี
สำเหตุหลักมำจำกบริษัทมีกำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 32.69 ล้ำนบำท ที่เกิดขึ้นในปี 2552 ในขณะที่ในปี
2553 บริษัทไม่มีกำไรจำกรำยกำรพิเศษดังกล่ำว และในปี 2552 บริษัทสำมำรถใช้ จึงมีเพียงบริษัทย่อยที่ต้องชำระภำษี
เงินได้นิติบุคคลในปี 2552 ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุน (Tax Loss
Carried Forward) เฉพำะส่วนที่เหลือจำกปี 2552 บริษัทจึงมีภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2553 เพิ่มขึ้นจำกในปี 2552
สำหรับในปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ เนื่องจำก
กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจำหน่ำยได้ ในงวดนั้นๆเป็นหลัก ประกอบกำรปรับเพิ่มขึ้นของ
รำคำน้ำมัน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,796.92 ล้ำนบำท เท่ำกับ 2,126.77 ล้ำนบำท และ
เท่ำกับ 2,874.64 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.4 และร้อยละ 35.2 ต่อปีสำหรับปี 2553
และปี 2554 ตำมลำดับ และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 3,358.80 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.8 จำก ณ สิ้นปี 2554 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงเวลำดังกล่ำวมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ ลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ และที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับตำมกำรเติบโตของธุรกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย
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เนื่องจำกบริษัทเน้นกำรลงทุนและเป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมัน คลังน้ำมัน และรถบรรทุกน้ำมันเป็นหลัก
เพื่อให้บริษัทสำมำรถควบคุม คุณภำพสินค้ำและบริกำรและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงครบวงจรตั้งแต่กำรขนส่งน้ำมัน เก็บ
รักษำและสำรองน้ำมัน และ กำรจำหน่ำยและส่งมอบน้ำมัน ให้กับลูกค้ำในแต่ละธุรกิจ บริษัทจึงมีกำรลงทุนในสินทรัพย์
ถำวรค่อนข้ำงมำก โดยสินทรัพย์ถำวรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ร้อยละ 51.1 ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 52.6 ของ
สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ตำมลำดับ
หนี้สิน
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 เท่ำกับ 1,064.19 ล้ำนบำท เท่ำกับ 1,304.91 ล้ำนบำท เท่ำกับ
1,847.74 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 ร้อยละ 41.6 ต่อปี สำหรับปี 2553 และปี 2554
ตำมลำดับ และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ 2,079.27 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จำก
ณ สิ้นปี 2554 หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นโดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำ เงินกู้ยืมระยะยำว และ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ้นปี 2552 เท่ำกับ 732.74 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นเป็น 821.82 ล้ำนบำท ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,024.84 ล้ำนบำทในปี 2554 และสำหรับ ณ สิ้นเดือน
กันยำยน ปี 2555 บริษัทยังคงมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี
2554 เป็น 1,273.95 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ เนื่องจำกบริษัทลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และ
รถบรรทุกน้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อขยำยธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงที่ ผ่ำนมำ ส่งผลให้บริษัทและบริษัท
ย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในแต่ละปี บริ ษัทจึงมีผลขำดทุนสะสมลดลงอย่ำงต่อเนื่องและมีส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เพิ่มขึ้นทุกปี
ปัจจัยความเสี่ยง
กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ที่เสนอขำยในครั้งนี้มีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้
อย่ำงรอบคอบ ก่อนตัดสินใจในกำรลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ทั้งนี้ ปัจจัยควำมเสี่ยงดังต่อไปนี้ เป็นปัจจัยควำมเสี่ยง
บำงส่วนที่สำคัญของบริษัท ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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1.

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค

1.1

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำมัน

ควำมผันผวนของรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงอำจส่งผลโดยตรงต่อรำคำจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งรำคำขำยปลีกและขำย
ส่ง ทำให้ควำมต้องกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงอำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และยังส่งผลต่อ
มูลค่ำสินค้ำคงคลังที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทีบ่ ริษัทสำรองไว้ ควำมผันผวนของรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงจึงอำจส่งผลกระทบ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมุ่งเน้นกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มีควำมต้องกำรใช้น้ำมันอย่ำงสม่ำเสมอ
ปริ มำณควำมต้ องกำรน้ ำมั นเชื้ อเพลิ งและปริ มำณกำรจ ำหน่ ำยน้ ำมั นสำหรั บกลุ่ มลู กค้ ำเป้ ำหมำยดั งกล่ ำวจึ งไม่ ค่ อย
เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมผันผวนของรำคำน้ำมัน อีกทั้ง กำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเป็นกำรสำรองในระยะสั้น
เนื่องจำกบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรสำรองน้ำมันเพื่อกำรเก็งกำไร โดยปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทสำรองไว้ในคลังน้ำมัน
และถังน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันเป็นกำรสำรองตำมกฎหมำยและสำรองไว้สำหรับจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในแต่
ละพื้นทีเ่ ท่ำนั้น นอกจำกนี้ แม้ว่ำรำคำน้ำมันจะมีควำมผันผวนแต่ถ้ำค่ำกำรตลำดไม่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะยังคงมีกำไรจำก
กำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำควำมผันผวนของรำคำน้ำมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำกำรตลำด

ในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง กำไรขั้นต้นจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละช่วงเวลำจะขึ้นอยู่กับ
ค่ำกำรตลำดในขณะนั้นเป็นหลัก ที่ผ่ำนมำอำจมีบำงช่วงเวลำที่ค่ำกำรตลำดลดต่ำลงมำกจนอำจจะติดลบได้ เช่นในกรณีของ
น้ำมันดีเซลในช่วงที่รำคำน้ำมันในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติ ทำงภำครัฐได้มีกำรใช้มำตรกำรกำหนดควบคุมรำคำขำย
ปลีกน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นผลให้ค่ำกำรตลำดสำหรับน้ำมันลดต่ำลงจนติดลบมำก
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรใช้มำตรกำรดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทและผู้ประกอบกำรในธุรกิจ
ค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงรำยอื่นๆ ในประเทศเช่นเดียวกัน ทำให้ภำครัฐ จำเป็นต้องมีมำตรกำรอื่นเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ได้รับผลกระทบจนอำจส่งผลต่อกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ
ประชำชนทั่วไปได้ เช่น กำรลดอัตรำกำรจัดเก็บเงินสมทบเข้ำกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และ กำรนำเงินสมทบกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงมำจ่ำยเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบกำร เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพของบริษัท
ยังช่วยให้บริษัทสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำค่ำกำรตลำดจะลดต่ำลงมำก บริษัทจึงเชื่อว่ำควำมผันผวนของค่ำ
กำรตลำดไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในระยะยำวอย่ำงมีนัยสำคัญ
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1.3

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย

ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรลงทุนเป็นจำนวนมำกเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ เช่น กำรเพิ่มจำนวนสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO และกำรเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมัน เป็นต้น บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมำกเพื่อ
ลงทุนในสินทรัพย์ถำวร รวมทั้งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้ นเพื่อรองรับกำรซื้อ/ขำยน้ำมันที่มีปริมำณเพิ่มขึ้นตำมกำร
เติบโตของธุรกิจ และกำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในสถำนีบริกำรน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้ใช้เงินสดจำกกำร
ดำเนินงำนร่วมกับเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับกำรลงทุนและหมุนเวียนในกิจกำร ทั้งนี้ ณ
วันที่ 30 กันยำยน ปี 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เท่ำกับ 348.75 ล้ำนบำท โดยเงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นเงิน
กู้ยืมระยะยำวทั้งจำนวน แม้ว่ำเงินกู้ยืมระยะยำวในช่วงแรกมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ แต่หลังจำกนั้นอัตรำดอกเบี้ยจะเป็นไป
ตำมอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้น หำกอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงปรับเพิ่มขึ้น บริษัทจะมีต้นทุนทำง
กำรเงินเพิ่มขึ้นได้
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนสำหรับกำรลงทุนขยำยธุรกิจในอนำคต บริษัทจึงอำจไม่มีควำมจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจำกสถำบัน
กำรเงินในช่วงสั้นหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ นอกจำกนี้ บริษัทอำจจะออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ที่มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่กับประชำชนหรือผู้ลงทุนอื่นเพิ่มเติมได้ ทำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของ
อัตรำดอกเบี้ยลงได้
2.

ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจและการด้าเนินงานของบริษัท

2.1

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว

น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ำยส่วนใหญ่สั่งซื้อโดยตรงจำกบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทย
ออยล์”) คิดเป็นร้อยละ 68.2 และร้อยละ 80.0 และร้อยละ 96.9 และร้อยละ 98.2 ของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่บริษัท
สั่งซื้อในปี 2552 ถึง ปี 2554 และใน 9 เดือนแรกปี 2555 ตำมลำดับ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่
(Supplier) เพียงรำยเดียว
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำไทยออยล์ยังไม่เคยมีปัญหำในกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับบริษัท และที่ผ่ำนมำปริมำณน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ไทยออยล์ผลิตได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในประเทศ และเหลือส่งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ดังนั้นปริมำณ
น้ำมันที่ไทยออยล์ผลิตยังสำมำรถรองรับกำรเติบโตของบริษัทได้ นอกจำกนี้ บริษัทยังสำมำรถสั่งซื้อน้ำมันจำกผู้ประกอบธุรกิจ
โรงกลั่นน้ำมันรำยอื่นได้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไทยออยล์ไม่สำมำรถจำหน่ำยน้ำมันให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำควำม
เสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมี
นัยสำคัญ
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2.2

ควำมเสี่ยงจำกกำรต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนที่จำหน่ำยโดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10

ปัจจุบันบริษัท และ PTC และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 แต่ละบริษัทสั่งซื้อน้ำมันโดยตรงจำกไทย
ออยล์เป็นหลัก จึงมีเพียงบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 7 ที่ต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำย ในอัตรำร้อยละ 5
ของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยในแต่ละปี ในขณะที่ PTC ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 11 และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำ
น้ำมันมำตรำ 10 ไม่มีหน้ำที่สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำย ทั้งนี้ หำกในอนำคตไทยออยล์เปลี่ยนนโยบำยเป็น
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้เฉพำะบริษทั และ PTC เท่ำนั้น บริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 จะต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ผ่ำนบริษัท ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 7 ส่งผลให้บริษัทจะมีภำระในกำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรสำรองน้ำมันในส่วนของบริษัทย่อยที่เป็น
ผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 พบว่ำบริษัทจะมีภำระเพิ่มขึ้นไม่สูงมำก คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 632.22 ล้ำนบำท (เมื่อคำนวณจำก
ปริมำณกำรจำหน่ำยเชื้อเพลิงของบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ในปี 2554 ซึ่งเท่ำกับ 443.20 ล้ำนลิตร อัตรำกำร
สำรองน้ำมันตำมกฎหมำยที่ร้อยละ 5 และรำคำน้ำมันเฉลี่ยที่บริษัทซื้อจำกไทยออยล์ในปี 2554 ซึ่งเท่ำกับ 28.53 บำท)
หำกบริษัทใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับกำรซื้อน้ำมันเชื้อ เพลิงที่ต้องสำรองดังกล่ำว บริษัทจะมี
ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นประมำณ 46.31 ล้ำนบำท (เมื่อคำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงินขนำด
ใหญ่ 5 รำยแรก ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 7.325) ทั้งนี้ ต้นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวส่งผลให้ต้นทุนกำร
จำหน่ำยน้ำมัน จำนวน 443.20 ล้ำนลิตร ในส่วนที่บริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 จำหน่ำย เพิ่มขึ้นเพียง 0.10 บำท
ต่อลิตร บริษัทจึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนที่จำหน่ำ ยโดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมัน
มำตรำ 10 ไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
2.3

ควำมเสี่ยงจำกองค์ประกอบของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ในสัดส่วนที่สูง

จำกกำรที่องค์ประกอบส่วนใหญ่ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ เช่น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
พนัก งำน ค่ำ เช่ ำและสิท ธิก ำรเช่ ำตั ดจ่ ำย ค่ ำเสื่อ มรำคำ และค่ำ ซ่อ มแซม ซึ่ งรวมคิด เป็ นประมำณร้ อยละ 75.0 ของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรทั้งหมด ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยดั งกล่ำวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
ประเภท COCO ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยที่ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้มิได้แปรผันตำมปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทและ
บริษัทย่อ ย ดังนั้น หำกในบำงช่วงเวลำที่ป ริมำณกำรจำหน่ำ ยน้ำมันของบริษัท และบริษั ทย่อยปรั บตัว ลดลง หรือค่ ำ
กำรตลำดที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันลดลงเนื่องจำกมำตรกำรกำรควบคุมรำคำจำหน่ำยน้ำมัน
ของภำครัฐ จะทำให้ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในช่วงเวลำดังกล่ำวอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทเชื่อว่ำผลกระทบดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเพียงในช่วงเวลำสั้นๆ เนื่องจำกภำครัฐจะต้องออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อชดเชย
ผลกระทบจำกกำรควบคุมรำคำจำหน่ำยน้ำมัน เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
2.4

ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO จำนวนมำกในแต่ละปีจนเป็นเหตุให้บริษัทไม่
สำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงบริษัทไม่สำมำรถสรรหำสถำนีบริกำร
น้ำมันใหม่ที่มีศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีอยู่เดิม
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บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมัน PT อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท
COCO จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO เท่ำกับ 101 สถำนี ณ สิ้นปี 2552 เท่ำกับ 184 สถำนี ณ สิ้นปี 2553
เท่ำกับ 272 สถำนี ณ สิ้นปี 2554 และเท่ำกับ 357 สถำนี ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 นอกจำกนี้ บริษัทยังมีเป้ำหมำยที่จะ
เพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO เฉลี่ยปีละประมำณ 100 สถำนีในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งกำรเพิ่มจำนวน
สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ในอัตรำดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน ให้มี
ประสิทธิภำพ และมีปริมำณกำรจำหน่ำยในระดับเดียวกับสถำนีบริกำรน้ำมันที่เปิดดำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องผลกระทบดังกล่ำวที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มจำนวนสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO อย่ำงรวดเร็ว บริษัทจึงได้มีกำรวำงแผนกำรสรรหำพนักงำนประจำสถำนีบริกำร ทั้งนี้ บริษัท
กำหนดให้มีกำรรับพนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมันล่วงหน้ำและจัดให้มีกำรฝึกอบรมและฝึกงำนภำยในสถำนีบริกำร
น้ำมันร่วมกับพนักงำนที่มีประสบกำรณ์และประวัติกำรทำงำนที่ดี สำหรับผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันและผู้จัดกำรเขตที่มี
ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนีบริก ำรน้ำมันและกำรกำกับสถำนีบริกำรน้ำมันที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
บริษัทจะพิจำรณำจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถภำยในบริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทจะโอนย้ำยผู้จัดกำรสถำนีบริกำร
น้ำมันที่มีประสบกำรณ์ทำงำนที่ดีและมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้มำปฏิบัติงำนในสถำนีบริกำรน้ำมันที่เปิ ดใหม่หรือทำ
หน้ำที่ผู้จัดกำรเขต อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยัง เปิดรับสมัครผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันล่วงหน้ำอย่ำงสม่ำเสมอ และจัดให้มี
กำรฝึกอบรมและฝึกงำนกับผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีประสบกำรณ์ ประมำณ 1 ถึง 3 เดือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนจริงใน
ตำแหน่ง ผู้ จัด กำรสถำนี บริ กำรน้ำมัน เพื่ อให้สำมำรถบริ ห ำรจัด กำรสถำนี บ ริก ำรน้ำมั นที่ เปิ ดใหม่ได้มี ประสิท ธิภำพ
เช่นเดียวกับสถำนีบริกำรน้ำมันในปัจจุบัน นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมสำคัญกับกำรสรรหำสถำนีบริกำรน้ำมันเพื่อลงทุน
และมีกระบวนกำรในกำรสรรหำสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ที่เหมำะสม เพื่อให้บริษัทสำมำรถลงทุนในสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO ที่มีอัตรำผลตอบแทนคุ้มกับกำรลงทุน บริษัทจึงเชื่อว่ำกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท
COCO จำนวนมำกในแต่ละปีจึงไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2.5

ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีอำยุสัญญำสั้น

สำหรับธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้ำของ บริษัทเน้นกำรลงทุนเพิ่มจำนวน
สถำนีบริกำรน้ำมันในลักษณะกำรเช่ำสถำนีบริกำรระยะสั้น (อำยุไม่เกิน 3 ปี) จำกเจ้ำของสถำนีบริกำรมำปรับปรุงและเปิด
ให้บริกำรเป็นสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ทำให้สถำนีบริกำรน้ำมันส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเช่ำที่ดิน
ดำเนินกำรระยะสั้น (อำยุไม่เกิน 3 ปี) บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงหำกเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันที่ครบกำหนดสัญญำไม่ยินยอม
ต่อสัญญำเช่ำออกไป หรือปรับรำคำค่ำเช่ำเพิ่มสูงขึ้นกว่ำเดิมมำก ก็จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน
ของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม กำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันในระยะสั้นช่วยให้บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็น
จำนวนมำกสำหรับกำรเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันแต่ละแห่ง และเป็นกำรช่วยให้บริษัทลดควำมเสี่ยงในเรื่องควำมไม่แน่นอน
ของผลประกอบกำรของสถำนีบ ริ ก ำรน้ำมั น ที่ บริ ษั ท เช่ำ เนื่ องจำกบำงครั้ ง สถำนี บ ริก ำรน้ ำมั น ที่ บ ริษั ท เช่ ำอำจมี ผล
ประกอบกำรแตกต่ำงจำกที่บริษัทคำดกำรณ์ไว้ได้ ภำยหลังกำรเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันและเปิดให้บริกำรแล้ว บริษัท
สำมำรถนำผลกำรดำเนินงำนมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ สำหรับสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี
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บริษัทอำจพิจำรณำต่ออำยุสัญญำเช่ำระยะยำวหรือเจรจำขอซื้อสถำนีบริกำรน้ำมันเมื่อครบกำหนดอำยุสัญญำเช่ำเดิม
ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำบริษัทสำมำรถเจรจำต่อสัญญำเช่ำกับเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันเหล่ำนั้นได้ในรำคำที่สมเหตุสมผล
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมัน เพียง 1 รำยในปี 2553 และ 2 รำยใน 9 เดือนแรกปี
2555 ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.6 ของจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ณ สิ้นปี 2553 และ ณ
สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่ไม่มีกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันส่วนใหญ่ เกิดจำกบริษัท
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสถำนีบริกำรน้ำมันเหล่ำนั้นมีผลกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ จึงไม่มี กำรต่ออำยุ
สัญญำ ดังนั้น บริษัทจึงคำดกำรณ์ว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีอำยุสั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในระยะยำว

2.6

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ต่อสัญญำของตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท

สัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทโดยทั่วไปจะมีอำยุสัญญำ 5 ปี บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่ตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัทอำจจะไม่ต่ออำยุสัญญำ เมื่อครบกำหนดสัญญำ ส่งผลให้บริษัทสูญเสียรำยได้และกำไรจำก
กำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจกับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริ ษัทในลักษณะที่เป็นพันธมิตร
ทำงธุรกิจที่ดีต่อกัน โดยบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรส่งมอบน้ำมันที่มีคุณภำพและตรงต่อเวลำให้กับตัวแทนจำหน่ำย
น้ำมัน และกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไร (ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท) ที่เป็นธรรมให้กับตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่ งสำคัญที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจให้กับผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท
DODO ให้ยังคงเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษทั ต่อไป บริษัทยังให้คำแนะนำและควำมช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน้ำมันของตัวแทนจำหน่ำย
น้ำมัน และกำรจำหน่ำยวัสดุส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ ในรำคำที่มีส่วนลด เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ำยสำมำรถจัดรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยได้ในลักษณะเดียวกับสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท นอกจำกนี้ กำรนำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใน
ครั้งนี้จะช่วยสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทและตรำสินค้ำของบริษัท ดังนั้น บริษัทคำดว่ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ต่อ
สัญญำของตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงมีนัยสำคัญ
2.7

ควำมเสี่ยงจำกกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไรขั้นต่ำให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท

ในกำรทำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท บริษัทตกลงกับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทว่ำรำคำ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับตัวแทนจำหน่ำยจะทำให้ตัวแทนจำหน่ำยได้รับส่วนแบ่งกำไร (ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท) ไม่น้อยกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่หำกค่ำกำรตลำดสำหรับกำรขำยปลีก
น้ำมันลดต่ำลงมำก แต่บริษัทยังต้องจำหน่ำยน้ำมันในรำคำที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันยังคงได้รับส่วนแบ่งกำไรไม่น้อยกว่ำ
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ที่กำหนดไว้ในสัญญำ บริษัทอำจมีกำไรไม่เพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำนหรืออำจจะไม่มีกำไรจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับ
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมัน PT บริษัทมุ่งเน้นกำรลงทุนเพื่อขยำยสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท
COCO เป็นหลัก ทำให้ในอนำคตสัดส่วนจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO ต่อสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ทั้งหมดมี
แนวโน้มลดลง โดย ณ สิ้นปี 2552 ถึง ปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO คิด
เป็นร้อยละ 63.1 ร้อยละ 44.6 ร้อยละ 37.9 และร้อยละ 32.0 ของจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ทั้งหมด โดยบริษัทคำดกำรณ์
ว่ำในอนำคตจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO จะคิดเป็นประมำณร้อยละ 20 ของจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
ทั้งหมด ผลกระทบจำกกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไรขั้นต่ำให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทก็จะลดลง นอกจำกนี้ มำตรกำร
ควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ เมื่อรัฐบำลมีกำรกำหนดมำตรกำรเพื่อควบคุมรำคำจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง และกำรบริหำรจัดกำร
ต้นทุนที่มีประสิทธิภำพของบริษัท จะทำให้บริษัทยังคงมีอัตรำกำไรเพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำนแม้ว่ำค่ำกำรตลำดจะลด
ต่ำลงกว่ำระดับที่เหมำะสม ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำในอนำคตควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของส่วนแบ่งกำไรจำกกำร
จำหน่ำยน้ำมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
2.8

ควำมเสี่ ย งจำกกำรพึ่ ง พิ ง ลู ก ค้ ำ รำยใหญ่ ใ นธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น ให้ กั บ ผู้ ค้ ำ น้ ำมั น รำยอื่ น และผู้ ป ระกอบกำร
อุตสำหกรรม

บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม คิดเป็น ร้อย
ละ 31.3 และ ร้อยละ 35.3 ของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง ในปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ
โดยลูกค้ำที่สำคัญในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ได้แก่ ผู้ค้ำน้ำมัน
ประเภท Jobber ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำยน้ำมันให้กับผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่ 10 รำยแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
75.4 และ ร้อยละ 75.6 ของปริมำณน้ำมันที่บริษัทจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ในปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ โดยเฉพำะผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber
รำยที่ใหญ่ที่สุด บริษัทจำหน่ำยน้ำมันคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 29.8 และ ร้อยละ 19.9 ของปริมำณน้ำมันที่บริษัทจำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ในปี 2554 และใน 9 เดือน
แรก ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยหลัก 10 รำยแรก ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจึงมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่ สำหรับกำรดำเนินธุรกิจส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ
ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม หำกในอนำคตผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี้ไม่ซื้อน้ำมันจำก
บริษัทอีกต่อไป ก็จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี้ มีกำรดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทมำเป็นเวลำนำนและมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท บริษัทเชื่อว่ำหำกบริษัทยังคงจำหน่ำยน้ำมันที่มีคุณภำพ และรำคำจำหน่ำยน้ำมันเป็นรำคำที่
สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ รวมถึงกำรให้บริกำรที่ดีและกำรส่งมอบน้ำมันตรงต่อเวลำ เหมือ นกับในปัจจุบัน ผู้ค้ำน้ำมัน
ประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี้จะยังคงซื้อน้ำมันกับบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับผู้ค้ำน้ำมันประเภท
Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2553 ปริมำณกำรจำหน่ำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 124.9 จำกปี 2552 และ ใน

ส่วนที่ 1 - หน้ำ 15

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ปี 2554 ปริมำณกำรจำหน่ำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 182.7 จำกปี 2553 ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำโอกำสที่บริษัทจะสูญเสีย ลูกค้ำรำย
ใหญ่ในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเหล่ำนี้ไปน่ำจะอยู่ในระดับต่ำ
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 25.15 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนนี้ โดยแบ่งเป็น
1) กำรเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 386,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้งนี้
2) กำรเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 33,400,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้งนี้
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)

ส่วนที่ 1 - หน้ำ 16

