บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

1.

ปัจจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ที่เสนอขำยในครั้งนี้มีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้
อย่ำงรอบคอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยควำมเสี่ยงในหัวข้อนี้ก่อนตัดสินใจในกำรลงทุนซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท
ข้อควำมดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบำงประกำรอันอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อบริษัท
และมูลค่ำหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ นอกเหนือจำกปัจจัยควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล/ร่ำงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
อำจมี ค วำมเสี่ ย งอื่ น ๆ ซึ่ ง บริ ษั ท ไม่ อ ำจทรำบได้ ใ นขณะนี้ ห รื อ เป็ น ควำมเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท พิ จ ำรณำในขณะนี้ ว่ ำ ไม่ เ ป็ น
สำระสำคัญซึ่งอำจเป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีควำมสำคัญต่อไปในอนำคต ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน สภำพคล่อง หรือ แหล่งเงินทุนของบริษัท
นอกจำกนี้ ข้อควำมในลักษณะที่เป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรำกฏใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูล/ร่ำงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เช่น กำรใช้ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “มีแผน
จะ” “ตั้ง ใจ” “ประมำณ” เป็ นต้ น หรื อกำรประมำณกำรทำงกำรเงิ น โครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์เ กี่ย วกั บผล
ประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบำย
ของภำครัฐบำลและอื่นๆ ซึ่งเป็นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต อันเป็นควำมเห็นของบริษัทในปัจจุบันนั้น มิได้เป็น
กำรรับรองผลประกอบกำรหรือเหตุกำรณ์ในอนำคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกกำร
คำดกำรณ์หรือคำดคะเนก็ได้ สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้ำงถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบำลหรือเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ
ได้มำจำกข้ อมูลที่ มีกำรเปิด เผยหรือคั ดย่อจำกสิ่ง พิมพ์ข องรั ฐบำลหรือจำกแหล่งข้ อมูลอื่ นๆ โดยที่ บริษัท มิได้ท ำกำร
ตรวจสอบหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวแต่ประกำรใด
1.1

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค

1.1.1

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำมัน

บริษัทดำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลัก โดยบริษัทค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำร
น้ำมันที่บริษัทย่อยเป็นผู้บริหำรงำน (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) และค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ 1) ตัวแทนจำหน่ำย
น้ำมันของบริษัทเพื่อจำหน่ำยปลีกภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันที่ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทเป็นผู้บริหำร (สถำนีบริกำร
น้ำมันประเภท DODO) 2) ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น และ 3) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดำเนิน
ธุรกิจ ทั้งนี้ รำคำน้ำมันที่บริษัทจำหน่ำยและ/หรือรำคำน้ำมันที่บริษัทซื้อจำกโรงกลั่นน้ำมันหรือผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นอำจจะผัน
ผวนไปตำมปัจจัยต่ำงๆ เช่น 1) ภำวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะในภูมิภำคที่มีปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้ำงมำก 2) อุป
สงค์และอุปทำนของน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลก 3) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของภำครัฐทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ควำมผันผวนของรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงอำจส่งผลโดยตรงต่อรำคำ
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งรำคำขำยปลีกและขำยส่ง ทำให้ควำมต้องกำรใช้น้ำมันเชื้ อเพลิงและปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงอำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และยังส่งผลต่อมูลค่ำสินค้ำคงคลังที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ ควำมผันผวน
ของรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงจึงอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทได้
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ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำมันที่อำจมีผลต่อปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันและมูลค่ำสินค้ำ
คงคลัง บริษัทมุ่งเน้นกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มีควำมต้องกำรใช้น้ำมันอย่ำงสม่ำเสมอ ได้แก่ ผู้ใช้น้ำมัน
รำยย่อยที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกำรดำเนินชีวิตประจำวันและกำรประกอบอำชีพ และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดำเนินธุรกิจ เป็นหลัก ปริมำณควำมต้องกำรน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันสำหรับกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยดังกล่ำวจึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมผันผวนของรำคำน้ำมัน และบริษัทยังไม่มีนโยบำยในกำรสำรอง
น้ำมันเพื่อกำรเก็งกำไร โดยปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทสำรองไว้ในคลังน้ำมันและถังน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในสถำนีบริกำร
น้ำมันเป็นกำรสำรองตำมกฎหมำยและสำรองไว้สำหรับจำหน่ำยให้กับ ลูกค้ำในแต่ละพื้นที่ เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำส่วน
หมุนเวียนของสินค้ำคงเหลือในปี 2554 และใน 9 เดือนแรกปี 2555 เท่ำกับ 44.05 เท่ำ และ 54.14 เท่ำ ตำมลำดับ หรือคิดเป็น
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยเท่ำกับ 8.17 วัน และ 6.65 วัน จะเห็นได้ว่ำกำรสำรองน้ำมันของบริษัทเป็นกำรสำรองในระยะสั้น
นอกจำกนี้ แม้ว่ำรำคำน้ำมันจะมีควำมผันผวนแต่ถ้ำค่ำกำรตลำดไม่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะยังคงมีกำไรจำกกำร
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตรไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเท่ำกับรำคำน้ำมันที่บริษัทซื้อจำกโรง
กลั่น (ซึ่งเท่ำกับรำคำหน้ำโรงกลั่นบวกด้วยภำษีและเงินสมทบกองทุนต่ำงๆ) บวกด้วยค่ำกำรตลำด ดังนั้น หำกค่ำกำรตลำด
รวมถึงอัตรำภำษีและเงินสมทบกองทุนต่ำงๆ ไม่เปลี่ยนแปลง รำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำหน้ำโรงกลั่น ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำควำมผันผวนของรำคำน้ำมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.1.2

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำกำรตลำด

ในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง กำไรขั้นต้นจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละช่วงเวลำจะขึ้นอยู่กับ
ค่ำกำรตลำดในขณะนั้นเป็นหลัก ที่ผ่ำนมำอำจมีบำงช่วงเวลำที่ค่ำกำรตลำดลดต่ำลงมำกจนอำจจะติดลบได้ เช่นในกรณีของ
น้ำมันดีเซลในช่วงที่รำคำน้ำมันในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติ ทำงภำครัฐได้มีกำรใช้มำตรกำรกำหนดควบคุมรำคำขำย
ปลีกน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นผลให้ค่ำกำรตลำดสำหรับน้ำมันลดต่ำลงจนติดลบ ผลจำกกำรใช้มำตรกำรดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนของบริษัทและผู้ประกอบกำรในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงรำยอื่นๆ ในประเทศเช่นเดียวกัน
อย่ ำงไรก็ต ำม ที่ผ่ำนมำเมื่อ ภำครัฐ มีก ำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม รำคำขำยปลี กน้ ำมัน ก็จ ะด ำเนิ นกำรใน
ระยะเวลำไม่นำน และหำกมีควำมจำเป็นต้องควบคุมรำคำในระยะยำว ภำครัฐก็จำเป็นต้องมีมำตรกำรอื่นเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ได้รับผลกระทบจนอำจส่งผลต่อกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ
ประชำชนทั่วไปได้ เช่น กำรลดอัตรำกำรจัดเก็บเงินสมทบเข้ำกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และ กำรนำเงินสมทบกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงมำจ่ำยเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบกำร เป็นต้น ภำยหลังกำรกำหนดมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ค่ำกำรตลำดก็จะ
ปรับเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่เหมำะสมอีกครั้ง
นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทเน้นกำรลงทุนในคลัง
น้ำมันหลำยแห่งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญในประเทศไทย บริษัทจึงสำมำรถส่งมอบน้ำมันได้อย่ำงรวดเร็ว ทำให้สถำนี
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บริกำรน้ำมันที่บริษัทย่อยเป็นผู้บริหำร (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) ไม่จำเป็นต้องสำรองน้ำมันเป็นจำนวนมำก
เนื่องจำกสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO แต่ละแห่งสำมำรถรับน้ำมันจำกคลังน้ำมันของบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงในเวลำอัน
สั้น ในขณะที่ ถ้ำบริษัทไม่มีคลังน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO บริษัทต้องใช้ระยะเวลำ
ค่อนข้ำงนำนในกำรขนส่งน้ำมันจำกโรงกลั่นน้ำมันไปยังสถำนีบริกำรน้ำมันที่ต้องกำร บริษัทยังเน้นกำรลงทุนในกองรถบรรทุก
น้ำมันขนำดใหญ่เพื่อรองรับควำมต้องกำรขนส่งน้ำมันในธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงสำมำรถจัดแผนกำรเดินรถบรรทุกน้ำมัน
และปรับเปลี่ยนแผนกำรเดินรถบรรทุกน้ำมันอย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้กำรส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทในแต่ละช่วงเวลำสอดคล้อง
กับแผนและกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจในขณะนั้น รวมทั้ง บริษัทยังให้ควำมสำคัญกับกำรลงทุนในสถำนีบริกำรน้ำมันและกำร
กำหนดจำนวนพนักงำนสถำนีบริกำรน้ำมันแต่ละแห่งให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับประมำณกำรรำยได้ที่คำดว่ำจะได้รับ เพื่อ
ควบคุมให้สถำนีบริกำรน้ำมันแต่ละแห่งมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรดำเนินงำน ดังนั้น กำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงช่วยให้บริษัทยังสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำค่ำกำรตลำดจะลดต่ำลงมำก
บริษัทจึงเชื่อว่ำควำมผันผวนของค่ำกำรตลำดไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในระยะ
ยำวอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.1.3

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย

ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรลงทุนเป็นจำนวนมำกเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ เช่น กำรเพิ่มจำนวนสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO และกำรเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมัน เป็นต้น บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมำกเพื่อ
ลงทุนในสินทรัพย์ถำวร รวมต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรซื้อ/ขำยน้ำมันที่มีปริมำณเพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโต
ของธุรกิจ และกำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในสถำนีบริกำรน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้ใช้เงินสดจำกกำรดำเนินงำน
ร่วมกับเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับกำรลงทุนและหมุนเวียนในกิจกำร ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
กันยำยน ปี 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เท่ำกับ 348.75 ล้ำนบำท โดยเงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมระยะ
ยำวทั้งจำนวน แม้ว่ำเงินกู้ยืมระยะยำวในช่วงแรกมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ แต่หลังจำกนั้นอัตรำดอกเบี้ยจะเป็นไปตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงอิงซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้น หำกอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงปรับเพิ่มขึ้น บริษัทจะมีต้นทุนทำงกำรเงิน
เพิ่มขึ้นได้
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนสำหรับกำรลงทุนขยำยธุรกิจในอนำคต บริษัทจึงอำจไม่มีควำมจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจำกสถำบัน
กำรเงินในช่วงสั้นหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ นอกจำกนี้ บริษัทอำจจะออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ที่มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่ให้กับประชำชนหรือผู้ลงทุนอื่นเพิ่มเติมได้ ทำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวน
ของอัตรำดอกเบี้ยลงได้
1.1.4

ควำมเสี่ยงจำกมำตรกำรของรัฐบำลในอนำคตซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท

ที่ผ่ำนมำภำครัฐมีกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนออกมำเป็นครั้งครำว
เช่น กำรกำหนดเพดำนรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และ กำรปรับเพิ่มหรือลดอัตรำกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตหรือเงิน
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สมทบกองทุ น น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง และกองทุ น อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำน เพื่ อ ก ำหนดรำคำขำยปลี ก น้ ำมั น แต่ ล ะประเภท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้น้ำมัน ดีเซลหรือสนับสนุนกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบำยและมำตรกำร
ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมำกหรือน้อยแตกต่ำงกันออกไป
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำหำกภำครัฐมีกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรที่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
ภำครัฐจำเป็นต้องมีมำตรกำรอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ได้รับผลกระทบจนอำจส่งผลต่อกำร
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับประชำชนทั่วไปได้ เช่น ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐมีกำรควบคุมรำคำจำหน่ำยปลีกน้ำมันดีเซล
ไม่ให้เกิน 30 บำทต่อลิตร ภำครัฐจึงมีกำรปรับลดเงินสมทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือนำเงินจำกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
มำจ่ำยคืนเพื่อชดเชยให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษำระดับรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ไม่ให้เกินรำคำ 30 บำทต่อลิตรตำมนโยบำยของภำครัฐ นอกจำกนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อทำหน้ำที่ประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่สำคัญในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและ
มำตรกำรต่ำงๆ ของภำครัฐ และเสนอแนะวิธีป้องกันหรือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น บริษัทจึง
เชื่อว่ำกำรกำหนดนโยบำยของภำครัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในระยะยำวอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท

1.2.1

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว

น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ำยส่วนใหญ่สั่งซื้อโดยตรงจำกบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทย
ออยล์”) ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Refinery) ที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันเดี่ยว (Single-site) ที่ใหญ่สุดใน
ประเทศไทยด้วยกำลังกำรกลั่นน้ำมันดิบ 275,000 บำร์เรลต่อวัน (ข้อมูลจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2555 (แบบ
56-1) ของไทยออยล์) ทั้งนี้ ปริมำณน้ำมันที่บริษัทสั่งซื้อจำกไทยออยล์มีจำนวนทั้งสิ้น 214.88 ล้ำนลิตร ในปี 2552 เพิ่มขึ้น
เป็น 401.98 ล้ำนลิตร ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น 906.07 ล้ำนลิตร ในปี 2554 สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ปริมำณน้ำมัน
ที่บริษัทสั่งซื้อจำกไทยออยล์มีจำนวนทั้งสิ้น 987.45 ล้ำนลิตร ปริมำณน้ำมันที่บริษัทสั่งซื้อจำกไทยออยล์คิดเป็นร้อยละ 68.2
และร้อยละ 80.0 และร้อยละ 96.9 และร้อยละ 98.2 ของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่บริษัทสั่งซื้อในปี 2552 ถึง ปี 2554
และใน 9 เดือนแรกปี 2555 ตำมลำดับ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว หำก
ในอนำคตไทยออยล์มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำยน้ำมันให้แก่บริษัทได้ หรือจำหน่ำยน้ำมันได้เพียงบำงส่วนซึ่งต่ำ
กว่ำปริมำณควำมต้องกำรของบริษัทและบริษัทย่อยมำก ก็จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและไทยออยล์เป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำที่ดีต่อกัน โดยบริษัทมีกำรสั่งซื้อน้ำมันจำกไทยออยล์มำ
เป็นเวลำนำนกว่ำ 15 ปีและปริมำณกำรสั่งซื้อน้ำมันก็เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพำะในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทได้ตกลงทำ
สัญญำซื้อขำยน้ำมันเชื้อเพลิงกับไทยออยล์ ซึ่งตำมสัญญำดังกล่ำว บริษัทจะมีกำรแจ้งปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องกำรแต่ละ
ประเภทให้ไทยออยล์ทรำบล่วงหน้ำเพื่อไทยออยล์ใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรผลิต โดยทุกต้นเดือนไทยออยล์จะแจ้งยืนยัน
ปริมำณน้ำมันที่สำมำรถส่งมอบให้กับบริษัทได้ในเดือนนั้น ที่ผ่ำนมำไทยออยล์ยังไม่เคยมีปัญหำในกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับ
บริษัท และที่ผ่ำนมำปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไทยออยล์ผลิตได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในประเทศ โดยน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่
เหลือจำกกำรจำหน่ำยในประเทศ ไทยออยล์จำเป็นต้องส่งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2554 และใน 9 เดือนแรก
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ปี 2555 ไทยออยล์ส่งออกน้ำมันดีเซลไปต่ำงประเทศ จำนวน 438.01 ล้ำนลิตร และ 496.03 ล้ำนลิตร ตำมลำดับ และส่งออก
น้ำมันเบนซินไปต่ำงประเทศ จำนวน 135.08 ล้ำนลิตร และ 114.23 ล้ำนลิตร ตำมลำดับ ในขณะที่ปริมำณน้ำมันดีเซลและ
เบนซินที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ำยในปี 2554 เพิ่มขึ้น 390.32 ล้ำนลิตรจำกในปี 2553 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555
เพิ่มขึ้น 344.72 ล้ำนลิตรจำกในงวดเดียวกันของปีก่อน จะเห็นได้ว่ำปริมำณน้ำมันดีเซลและเบนซินส่วนที่ไทยออยล์ส่งไป
จำหน่ำยยังต่ำงประเทศยังสำมำรถรองรับกำรเติบโตของบริษัทได้ต่อไป และหำกในอนำคตไทยออยล์ไม่มีกำรเพิ่มกำลังกำร
ผลิต บริษัทยังสำมำรถซื้อน้ำมันส่วนเพิ่มจำกผู้ประกอบกำรโรงกลั่นน้ำมันรำยอื่นได้ โดยในปี 2554 และใน 9 เดือนแรกปี
2555 ปริมำณน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่ผู้ประกอบกำรโรงกลั่นน้ำมันในประเทศส่งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศมี
รวมทั้งสิน 4,705.46 ล้ำนลิตร และ 3,927.40 ล้ำนลิตร ตำมลำดับ สำหรับน้ำมันดีเซล และ 968.71 ล้ำนลิตร และ 1,191.85
ล้ำนลิตร ตำมลำดับ สำหรับน้ำมันเบนซิน
นอกจำกนี้ บริษัทยังสำมำรถสั่งซื้อน้ำมันจำกผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันรำยอื่นได้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไทยออยล์
ไม่สำมำรถจำหน่ำยน้ำมันให้กับบริษัทหรือจำหน่ำยให้ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทเคยซื้อน้ำมันจำกผู้
ประกอบธุ รกิจโรงกลั่นน้ำมันรำยอื่นเช่ นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงเชื่ อว่ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิ งผู้ค้ำน้ำมั นรำยใหญ่
(Supplier) เพียงรำยเดียวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2.2

ควำมเสี่ยงจำกกำรต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนที่จำหน่ำยโดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10

ในกำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท PTG”) บริษัท ซึ่ง
ดำเนินธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จดทะเบียนเป็นผู้ค้ ำน้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 บริษัทจึงมีหน้ำที่สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตำมที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7
ต้องสำรองน้ำมันในอัตรำร้อยละ 5 ของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยในแต่ละปี ในขณะที่ บริ ษัท ปิโตรเลียมไทย
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมัน จดทะเบียน
เป็นผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 PTC และบริษัทย่อยอีก 8 บริษัท
(“บริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10”) ซึ่งได้แก่ 1. บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (“PMO”) 2. บริษัท แอลไพน์ ออยล์
จำกัด (“APO”) 3. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”) 4. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”) 5. บริษัท แอตลำส
ออยล์ จำกัด (“ALO”) 6. บริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”) 7. บริษัท พิเรนีส ออยล์ จำกัด (“PRN”) และ 8. บริษัท
โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (“OLP”) ดำเนินธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและจดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ส่งผลให้ PTC และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ไม่มีหน้ำที่
ต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตำมที่กฎหมำยกำหนด
ปัจจุบันบริษัท PTC และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 แต่ละบริษัทสั่งซื้อน้ำมันโดยตรงจำกไทยออยล์
เป็นหลัก จึงมีเพียงบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 7 ที่ต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำย ในขณะที่ PTC และบริษัท
ย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ไม่มีหน้ำที่สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำย ทั้งนี้ หำกในอนำคตไทยออยล์เปลี่ยน
นโยบำย โดยไทยออยล์จะจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้เฉพำะบริษัท และ PTC เท่ำนั้น ทำให้บริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมัน
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มำตรำ 10 จะต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนบริษัท ซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 7 ส่งผลให้บริษัทจะมีภำระในกำรสำรองน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรสำรองน้ำมันในส่วนของบริษั ทย่อยที่เป็น
ผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 พบว่ำบริษัทจะมีภำระเพิ่มขึ้นไม่สูงมำก ทั้งนี้ หำกในปี 2554 บริษัทต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตำม
กฎหมำยสำหรับปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยโดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 บริษัทจะต้องสำรองน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมำณ 22.16ล้ำนลิตร (เมื่อคำนวณจำกปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำ
น้ำมันมำตรำ 10 ในปี 2554 ซึ่งเท่ำกับ 443.20 ล้ำนลิตร และอัตรำกำรสำรองน้ำมันตำมกฎหมำยที่ร้อยละ 5) โดยน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้นมีมูลค่ำประมำณ 632.22 ล้ำนบำท (เมื่อคำนวณจำกรำคำน้ำมันเฉลี่ยที่บริษัทซื้อจำกไทย
ออยล์ในปี 2554 ซึ่งเท่ำกับ 28.53 บำท) หำกบริษัทใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับกำรซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ต้องสำรองดังกล่ำว บริษัทจะมีต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นประมำณ 46.31 ล้ำนบำท (เมื่อคำนวณจำกอัตรำ
ดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงินขนำดใหญ่ 5 รำยแรก ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 7.325) ทั้งนี้ ต้นทุนทำง
กำรเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวส่งผลให้ต้นทุนกำรจำหน่ำยน้ำมัน จำนวน 443.20 ล้ำนลิตร ในส่วนที่บริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมัน
มำตรำ 10 จำหน่ำย เพิ่มขึ้นเพียง 0.10 บำทต่อลิตร
นอกจำกนี้ ในกำรกำหนดรำคำขำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ไทยออยล์ได้คำนึงถึงต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยที่โรงกลั่นน้ำมันจะต้องสำรองน้ำมันในส่วนที่จำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 อยู่แล้ว รำคำน้ำมันที่จำหน่ำย
ให้กับผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 โดยทั่วไปจึงสูงกว่ำรำคำน้ำมันที่จำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 7 ดังนั้น หำกบริษัทย่อยที่
เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ต้องซื้อน้ำมันจำกไทยออยล์ผ่ำนบริษัท รำคำน้ำมันที่บริษัทซื้อจำกไทยออยล์จะต่ำกว่ำที่บริษัท
ย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ซื้อจำกไทยออยล์โดยตรง เนื่องจำกบริษัทมีฐำนะเป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 7 รำคำซื้อน้ำมันที่
ต่ำลงจะช่วยชดเชยผลกระทบจำกต้นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้นจำกกำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทจึงเชื่อว่ำ ควำมเสี่ยง
จำกกำรต้องสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนที่ จำหน่ำยโดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2.3

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 ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
ประเภท COCO ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยที่ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้มิได้แปรผันตำมปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทและ
บริษัทย่อ ย ดังนั้น หำกในบำงช่วงเวลำที่ป ริมำณกำรจำหน่ำ ยน้ำมันของบริษัท และบริษั ทย่อยปรั บตัวลดลง หรือค่ ำ
กำรตลำดที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันลดลงเนื่องจำกมำตรกำรกำรควบคุมรำคำจำหน่ำยน้ำมัน
ของภำครัฐ จะทำให้ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ในช่วงเวลำดังกล่ำวอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทเชื่อว่ำผลกระทบดังกล่ำวจะเกิดขึ้นเพียงในช่วงเวลำสั้นๆ เนื่อ งจำกภำครัฐจะต้องออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อชดเชย
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ผลกระทบจำกกำรควบคุมรำคำจำหน่ำยน้ำมัน เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ดังที่กล่ำวไว้แล้วในข้อ
1.1.4 ควำมเสี่ยงจำกมำตรกำรของรัฐบำลในอนำคตซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
1.2.4

ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมัน ประเภท COCO จำนวนมำกในแต่ละปี จนเป็นเหตุให้ บริษัทไม่
สำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงบริษัทไม่สำมำรถสรรหำสถำนีบริกำร
น้ำมันใหม่ที่มีศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีอยู่เดิม

บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมัน PT อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ ทั้งสถำนีบริกำรน้ำมัน
PT ที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินงำน (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) และสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน
ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินงำน (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO) ส่งผลให้จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่มีจำนวนทั้งสิ้น
248 สถำนี ณ สิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 338 สถำนี ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 437 สถำนี ณ สิ้นปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น
525 สถำนี ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 เมื่อพิจำรณำถึงจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันแต่ละประเภทที่เพิ่มขึ้น พบว่ำสถำนี
บริกำรน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO โดยบริษัทมีสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท 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 บริษัทยังมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO
เฉลี่ยปีละประมำณ 100 สถำนีในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ กำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ในอัตรำดังกล่ำว
อำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน เช่น กำรสรรหำพนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน กำรควบคุมกำรดำเนินงำนภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันให้มี
ประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำระบบบัญชีและระบบฐำนข้อมูลให้ สอดคล้องกับกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน รวมถึง
กำรบริหำรกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันที่เปิดใหม่ให้มีปริมำณกำรจำหน่ำยในระดับเดียวกับ
สถำนีบริกำรน้ำมันที่เปิดดำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน หำกบริษัทไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่เปิดใหม่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ก็อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในอนำคตได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องผลกระทบดังกล่ำวที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรเพิ่มจำนวนสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO อย่ำงรวดเร็ว บริษัทจึงได้มีกำรวำงแผนกำรสรรหำพนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมัน โดย
บริษัทจะประกำศรับสมัครงำนในสถำนีบริกำรน้ำมันที่อยู่ใกล้เคียงกับสถำนีบริกำรน้ำมันที่จะเปิดใหม่ร่วมกับกำรสนับสนุน
ให้พนักงำนปัจจุบันแนะนำและชักชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำสมัครงำน บริษัทจะพิจำรณำรับคนในพื้นที่ใกล้เคียงสถำนีบริกำร
น้ำมันเป็นพนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมันเป็นหลัก เพื่อให้พนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมันมีควำมเข้ำใจและ
สำมำรถให้บริกำรคนในพื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีกำรรับพนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมันล่วงหน้ำ
และจัดให้มีกำรฝึกอบรมและฝึกงำนภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันร่วมกับพนักงำนที่มีประสบกำรณ์และประวัติกำรทำงำนที่ดี
สำหรับผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน และผู้จัดกำรเขตที่มีควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน และ
กำรกำกับสถำนีบริกำรน้ำมันที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ บริษัทจะพิจำรณำจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถภำยใน
บริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทจะโอนย้ำยผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีประสบกำรณ์ทำงำนที่ดีและมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้
มำปฏิบั ติงำนในสถำนีบริ กำรน้ ำมันที่ เปิดใหม่ หรื อทำหน้ำที่ผู้จั ดกำรเขต และปรับให้ พนักงำนในระดับ รองลงมำที่ มี
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ดีและมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำดำรงตำแหน่งผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันแทน อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
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ยังเปิดรับสมัครผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันล่วงหน้ำอย่ำงสม่ำเสมอ โดยบริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมและฝึกงำนกับผู้จัดกำร
สถำนีบริกำรน้ำมันที่มีประสบกำรณ์ ประมำณ 1 ถึง 3 เดือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนจริงในตำแหน่งผู้จัดกำรสถำนีบริกำร
น้ำมัน เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่เปิดใหม่ได้มีประสิทธิภำพเช่นเดียวกับสถำนีบริกำรน้ำมันใน
ปัจจุบัน
นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมสำคัญกับกำรสรรหำสถำนีบริกำรน้ำมันเพื่อ ลงทุน โดยได้กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ส่วน
พัฒนำธุรกิจทำหน้ำที่ค้นหำสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีศักยภำพในกำรประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน โดยเจ้ำของสถำนี
บริกำรน้ำมันเดิมไม่ประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจต่อ และแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) เข้ำไปติดต่อกับเจ้ำของสถำนี
บริกำรน้ำมันเดิม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำและ
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยในแต่ละเดือน ก่อนสรุปข้อมูลและส่งให้คณะกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนสถำนีบริกำรน้ำมัน
พิจำรณำ หำกบริษัทคำดว่ำปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันของสถำนีบริกำรที่พิจำรณำภำยหลังจำกที่บริษัทเข้ำดำเนินงำนมี
แนวโน้มจะน้อยกว่ำปริมำณขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้ และมีอัตรำผลตอบแทนไม่คุ้มกับกำรลงทุน บริษัทจะไม่พิจำรณำ
ลงทุนในสถำนีบริกำรน้ำมันดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกำรลงทุนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO บริษัทจะทำสัญญำเช่ำสถำนี
บริกำรน้ำมันอำยุไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขให้สำมำรถต่ออำยุสัญญำได้ และเมื่อครบกำหนดสัญญำหำกปริมำณยอดขำย
ได้ตำมที่บริษัทคำดกำรณ์ไว้ บริษัทจะเจรจำเพื่อต่ออำยุสัญญำเช่ำระยะยำวหรือเพื่อขอซื้อสถำนีบริกำรน้ำมันดังกล่ำว
ในทำงตรงกัน ข้ำม หำกผลกำรดำเนินงำนของสถำนีบ ริกำรน้ำมัน ไม่เป็นไปตำมที่บริษัท คำดกำรณ์ไว้ บริษัท อำจจะ
พิจำรณำไม่ต่ออำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำบริษัทมีกำร
ดำเนินกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมั นประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม และมี
กระบวนกำรในกำรสรรหำและวิธีกำรลงทุนในสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ที่เหมำะสม กำรขยำยสถำนีบริกำร
น้ำมันประเภท COCO จำนวนมำกในแต่ละปีจึงไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1.2.5

ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีอำยุสัญญำสั้น

สำหรับธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้ำของ บริษัทเน้นกำรลงทุนเพิ่มจำนวน
สถำนีบริกำรน้ำมันในลักษณะกำรเช่ำสถำนีบริกำรระยะสั้น (อำยุไม่เกิน 3 ปี) จำกเจ้ำของสถำนีบริกำรมำปรับปรุงและเปิด
ให้บริกำรเป็นสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ทำให้สถำนีบริกำรน้ำมันส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเช่ำที่ดิน
ระยะสั้น (อำยุไม่เกิน 3 ปี) โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 บริษัทมีสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ทั้งหมด 357
สถำนี ประกอบไปด้วยสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทหรือ PTC เป็นเจ้ำของ จำนวน 21 สถำนี และสถำนีบริกำรน้ำมันที่ PTC
เช่ำเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน จำนวน 336 สถำนี โดยคงเหลืออำยุสัญญำเช่ำน้อยกว่ำ 3 ปี ร้อยละ 58.9 และ
คงเหลืออำยุสัญญำระหว่ำง 3 ปี ถึง 10 ปี ร้อยละ 36.9 และคงเหลืออำยุสัญญำมำกกว่ำ 10 ปี ร้อยละ 4.2 บริษัทจึงมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีอำยุสัญญำสั้ น เนื่องจำกในแต่ละปีจะมีสัญญำเช่ำที่ครบกำหนด
ระยะเวลำเช่ำเป็นจำนวนค่อนข้ำงมำก และหำกเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันที่ครบกำหนดสัญญำไม่ยิน ยอมต่อสัญญำเช่ำ
ออกไป หรือปรับรำคำค่ำเช่ำเพิ่มสูงขึ้นกว่ำเดิมมำก ก็จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทได้
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อย่ำงไรก็ตำม กำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันในระยะสั้นช่วยให้บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็น
จำนวนมำกสำหรับกำรเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันแต่ละแห่ง เนื่องจำกกำรเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันระยะสั้น ผู้ให้เช่ำตกลงให้
บริษัทชำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ในขณะที่กำรเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันระยะยำวส่วนใหญ่ผู้ให้เช่ำจะกำหนดให้บริษัทต้อง
ชำระเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำส่วนหนึ่ง ณ วันที่ทำสัญญำหรือวันที่จดทะเบียนกำรเช่ำที่ดิน นอกเหนือจำกเงินค่ำเช่ำที่ต้องชำระ
รำยเดือน ซึ่งเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำส่วนใหญ่จะมีจำนวนค่อนข้ำงสูง จึงเป็นภำระกับบริษัทค่อนข้ำงมำก หำกบริษัทต้องทำ
สัญญำเช่ำระยะยำวเป็นจำนวนมำกพร้อมๆ กัน นอกจำกนี้ กำรทำสัญญำเช่ำระยะสั้นยังช่วยให้บริ ษัทลดควำมเสี่ยงใน
เรื่องควำมไม่แน่นอนของผลประกอบกำรของสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเช่ำ เนื่องจำกบำงครั้งสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัท
เช่ำอำจมีผลประกอบกำรแตกต่ำงจำกที่บริษัทคำดกำรณ์ไว้ได้ ภำยหลังกำรเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันและเปิดให้บริกำรแล้ว
บริษัทสำมำรถนำผลกำรดำเนินงำนมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ สำหรับสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีผลกำรดำเนินงำนที่
ดี บริษัทอำจพิจำรณำต่ออำยุสัญญำเช่ำระยะยำวหรือเจรจำขอซื้อสถำนีบริกำรน้ำมันเมื่อครบกำหนดอำยุสัญญำเช่ำเดิม
ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำบริษัทสำมำรถเจรจำต่อสัญญำเช่ำกับเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันเหล่ำนั้นได้ในรำคำที่สมเหตุสมผล
นอกจำกนี้ เจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเช่ำส่วนใหญ่ไม่มีควำมประสงค์จะดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมั น
ต่อไป โดยมีสำเหตุที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น ไม่ต้องกำรรับภำระในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรพนักงำนประจำสถำนีบริกำร
น้ำมัน หรือไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ หรือมีภำระหนี้กับสถำบันกำรเงิน หรือต้องกำรหยุดพัก
หลังจำกดำเนินธุรกิจมำนำน เป็นต้น ในขณะที่ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงขนำดใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่เช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันเพื่อ
ดำเนินกิจกำรเองแต่จะแต่งตั้งให้เจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันนั้นเป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน ทำให้กำรตัดสินใจให้บริษัทเช่ำ
สถำนีบริกำรน้ำมันจึงน่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันเดิมมำกกว่ำกำรดำเนินธุรกิจเอง
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันเป็นจำนวน 1 รำยในปี 2553 และ 2 รำยใน 9 เดือนแรก
ปี 2555 ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.6 ของจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ณ สิ้นปี 2553 และ
ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่ไม่มีกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันส่วนใหญ่ เกิดจำก
บริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสถำนีบริกำรน้ำมันเหล่ำนั้นมีผลกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ จึงไม่มีต่ออำยุ
สัญญำ ดังนั้น บริษัทจึงคำดกำรณ์ว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีอำยุสั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในระยะยำว
1.2.6

ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ต่อสัญญำของตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท

บริษัทมีกำรตกลงทำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยผลิต ภัณฑ์ปิโตรเลียมกับผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน
อิ สระที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ น ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยน้ ำมั น ของบริ ษั ท บริ ษั ท จะอนุ ญ ำตให้ ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยน้ ำมั น ของบริ ษั ท ใช้
เครื่องหมำยกำรค้ำ “PT” ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันของตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท (“สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท
DODO”) โดยตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทจะต้องซื้อน้ำมันจำกบริ ษัทในแต่ละเดือนตำมจำนวนที่ตกลงไว้ในสัญญำ
ในขณะที่ บริษัทตกลงว่ำรำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงที่จำหน่ำยให้กับตัวแทนจำหน่ำยจะทำให้ตวั แทนจำหน่ำยได้รับส่วนแบ่งกำไร
(ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท) ไม่น้อยกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ ทั้งนี้ สัญญำแต่งตั้งตัวแทน
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยทั่วไปจะมีอำยุสัญญำ 5 ปี บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
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อำจจะไม่ต่ออำยุสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเมื่อครบกำหนดสัญญำ ส่งผลให้บริษัทจะสูญเสีย
รำยได้และกำไรจำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจกับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทในลักษณะที่เป็นพันธมิตร
ทำงธุรกิจที่ดีต่อกัน โดยบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรส่งมอบน้ำมันที่มีคุณภำพและตรงต่อเวลำให้กับตัวแทนจำหน่ำย
น้ำมัน และกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไร (ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท) ที่เป็นธรรมให้กับตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สร้ำงควำมเชือ่ มั่นและควำมพึงพอใจให้กับผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันให้ยังคงเป็น
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทต่อไป บริษัทยังให้คำแนะนำและควำมช่วยเหลือกับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง
เช่นกำรสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน้ำมันของตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน และกำรจำหน่ำยวัสดุ
ส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ ในรำคำที่มีส่วนลด เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ำยสำมำรถจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยได้ในลักษณะ
เดียวกับสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท นอกจำกนี้ กำรนำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลัก ทรัพย์ในครั้งนี้จะช่วยสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทและตรำสินค้ำของบริษัท ดังนั้น บริษัทคำดว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ต่อสัญญำของตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัทไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2.7

ควำมเสี่ยงจำกกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไรขั้นต่ำให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท

ในกำรทำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท บริษัทตกลงกับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทว่ำรำคำ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับตัวแทนจำหน่ำยจะทำให้ตัวแทนจำหน่ำยได้รับส่วนแบ่งกำไร (ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท) ไม่น้อยกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่หำกค่ำกำรตลำดสำหรับกำรขำยปลีก
น้ำมันลดต่ำลงมำก แต่บริษัทยังต้องจำหน่ำยน้ำมันในรำคำที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันยังคงได้รับส่วนแบ่งกำไรไม่น้อยกว่ำ
ที่กำหนดไว้ในสัญญำ บริษัทอำจมีกำไรไม่เพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำนหรืออำจจะไม่มีกำไรจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับ
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมัน
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมัน PT บริษัทมุ่งเน้นกำรลงทุนเพื่อขยำยสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทย่อย
เป็นผู้ด ำเนินงำน (สถำนี บริกำรน้ำมันประเภท COCO) เป็นหลัก ทำให้ในอนำคตสั ดส่วนจ ำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันที่
บริหำรงำนโดยตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO) ต่อสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ทั้งหมดมี
แนวโน้มลดลง โดย ณ สิ้นปี 2552 ถึง ปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO คิด
เป็นร้อยละ 59.3 ร้อยละ 45.6 ร้อยละ 37.8 และร้อยละ 32.0 ของจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ทั้งหมด โดยบริษัทคำดกำรณ์
ว่ำในอนำคตจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO จะคิดเป็นประมำณร้อยละ 20 ของจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
ทั้งหมด ผลกระทบจำกกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไรขั้นต่ำให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทก็จะลดลง
นอกจำกนี้ ในกรณีที่ภำครัฐกำหนดมำตรกำรเพื่อควบคุมรำคำจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงบำงประเภทจนเป็นเหตุให้ค่ำ
กำรตลำดลดต่ำลงจนอำจส่งผลกระทบต่อกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับประชำชนทั่วไปได้ ภำครัฐจะออกมำตรกำรอื่น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ภำยหลังกำรกำหนดมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ค่ำ
กำรตลำดก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่เหมำะสมอีกครั้ง รวมทั้ง บริษัทยังมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ ทำให้
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บริษัทยังคงมีอัตรำกำไรเพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำนแม้ว่ำค่ำกำรตลำดจะลดต่ำลงกว่ำระดับที่เหมำะสม ดังนั้น บริษัทจึง
เชื่อว่ำในอนำคตควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของส่วนแบ่งกำไรจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2.8

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 ผู้ค้ำส่งน้ำมัน
รำยอื่น ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำงที่ซื้อน้ำมันมำเพื่อจำหน่ำยต่อให้กับผู้ใช้น้ำมันหรือผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น ซึ่ง ใน
ธุรกิจจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงเรียกผู้ค้ำส่งน้ำมันลักษณะนี้ว่ำ Jobber (“ผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber”) ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ำย
น้ำมันให้กับผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่ 10 รำยแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.4 และ ร้อยละ 75.6 ของปริมำณ
น้ำมันที่บริษัทจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ในปี
2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ โดยเฉพำะผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยที่ใหญ่ที่สุด บริษัทจำหน่ำยน้ำมัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.8 และ ร้อยละ 19.9 ของปริมำณน้ำมันที่บริษัทจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ในปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ผู้ค้ำน้ำมัน
ประเภท Jobber รำยหลัก 10 รำยแรก ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำที่เป็นผู้ค้ำ
น้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่ สำหรับกำรด ำเนินธุ รกิจส่งน้ ำมันเชื้ อเพลิงให้กับผู้ค้ ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม หำกในอนำคตผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี้ไม่ซื้อน้ำมันจำกบริษัทอีกต่อไป ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี้ มีกำรดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทมำเป็นเวลำนำนและมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท บริษัทเชื่อว่ำหำกบริษัทยังคงจำหน่ำยน้ำมันที่มีคุณภำพ และรำคำจำหน่ำยน้ำมันเป็นรำคำที่
สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ รวมถึงกำรให้บริกำรที่ดีและกำรส่งมอบน้ำมันตรงต่อเวลำ เหมือนกับในปัจจุบัน ผู้ค้ำน้ำมัน
ประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี้จะยังคงซื้อน้ำมันกับบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับผู้ค้ำน้ำมันประเภท
Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2553 ปริมำณกำรจำหน่ำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 124.9 จำกปี 2552 และ ใน
ปี 2554 ปริมำณกำรจำหน่ำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 182.7 จำกปี 2553 ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำโอกำสที่บริษัทจะสูญเสียลูกค้ำรำย
ใหญ่ในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเหล่ำนี้ไปน่ำจะอยู่ในระดับต่ำ
1.2.9 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนของบริษัท
จำกกำรที่รำคำน้ำมันเชื้อเพลิงมีควำมผันผวนค่อนข้ำงสูง บริษัทจึงจำเป็นต้องมีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และ
ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดหำและจำหน่ำยน้ำมัน ได้แก่ กำรจัดหำน้ำมันเชื้อเพลิงในรำคำและ
ปริมำณที่เหมำะสม กำรกำหนดปริมำณกำรสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมำะสมสำหรับกำรจำหน่ำยในแต่ละช่วงเวลำ และ
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กำรกำหนดรำคำจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมำะสมและสำมำรถแข่งขันในตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำร
จัดกำรกองรถบรรทุกน้ำมันเพื่อให้บริษัทสำมำรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคลังน้ำมันและสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทได้
ทันต่อควำมต้องกำรและเพียงพอสำหรับกำรจำหน่ำยให้กับลูกค้ำ โดยไม่ต้องสำรองน้ำมันในปริมำณที่มำกเกินควำม
จำเป็น กำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหล่ำนี้อำจมีส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่กล่ำวมำนี้ ทำงำนให้กับบริษัทมำเป็นเวลำนำนจึงมีควำม
ผู ก พั น กั บ บริ ษั ท ในขณะที่ บ ริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ควำมสำคั ญ ของบุ ค ลำกรของบริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ำรพิ จ ำรณำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมให้กับพนักงำนโดยอ้ำงอิงจำกอัตรำค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อให้จูงใจให้บุคลำกร
ของบริษัทต้ องกำรที่จ ะทำงำนกั บบริษัทเป็ นระยะเวลำยำวนำน และสนั บสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นให้กับพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมำะสม
เพื่อใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำองค์กรได้เ ต็มควำมสำมำรถ นอกจำกนี้ กำรนำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ในครั้งนี้ ก็จะยิ่งทำให้บริษัทมีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมมั่นคงในมุมมองของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในปัจจุบัน
และพนักงำนใหม่ที่บริษัทจำเป็นต้องรับเพิ่มเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษัทในอนำคตด้วย ดังนั้ น บริษัทคำดว่ำควำม
เสี่ ยงจำกกำรพึ่ งพิ งบุ คลำกรที่มี ประสบกำรณ์ เฉพำะด้ ำนของบริ ษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่ อฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2.10 ควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุภำยในคลังน้ำมันที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อบริษัทและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบนั บริษัทมีกำรลงทุนในคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่งทั่วทุกภำคในประเทศ เพื่อสำรองน้ำมัน
ไว้รองรับกำรจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เนื่องจำกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัตถุไวไฟ กำรปฏิบัติงำนในแต่ละ
วัน หำกพนักงำนที่ปฏิ บัติหน้ำที่ประมำทเลินเล่ออำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ ท่อน้ำมันรั่ว และ กำรระเบิดภำยใน
คลังน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงำน และ ประชำชนที่
อำศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับคลังน้ำมัน รวมถึงสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อชื่อเสียง ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวที่อำจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทจึงได้ลงทุนในระบบท่อและคลังที่
ได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และจัดให้มีกำรบำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตำมตำรำงที่กำหนดไว้
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้คลังน้ำมันของบริษัทเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี้ บริษัทยัง จัดตั้งส่วนควำมปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อทำหน้ำที่วิเครำะห์และตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริษัทในแต่ละส่วนที่อำจส่งผลกระทบต่อควำม
ปลอดภัยของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท
และจัดทำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน และ คู่มือวิธีป้องกันภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้น ให้กับพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กำรกำหนดข้อห้ำมไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนเข้ำไปในพื้ นที่ปฏิบัติงำนภำยในคลังน้ำมันก่อนได้รับ
อนุญำต กำรห้ำมนำสิ่งที่อำจก่อให้เกิดประกำยไฟเข้ำไปในพื้นที่ปฏิบัติงำนเด็ดขำด และกำรกำหนดมำตรกำรสำหรับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แม่น้ำสำหรับคลังน้ำมันที่สำมำรถรับน้ำมันทำงน้ำ ซึ่งได้แก่ คลังน้ำมัน
แม่กลอง และคลังน้ำมันชุมพร
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บริษัทยัง เข้ำร่ว มเป็นสมำชิกในสมำคมอนุรักษ์ สภำพแวดล้อมของกลุ่ มอุตสำหกรรมน้ ำมัน (Oil Industry
Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำบุคลำกรด้ำน
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรในธุรกิจปิโตรเลียมขนำดใหญ่ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำและพื้นดิน รวมถึงกำรระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ บริษัทกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่
ส่วนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนในกำรทำกิจกรรมร่วมกับสมำชิกใน IESG ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้ร่วมกับ
IESG และหน่วยงำนรำชกำรจัดฝึกอบรบเรื่องกำรป้องกันภัยต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ และบริษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์และ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำร่วมระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ
ตลอดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของบริษัท บริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหน่ วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม และไม่เคยมีปัญหำว่ำปฏิบัติไม่ผ่ำนมำตรฐำนของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี้ คลังน้ำมันทั้ง 7 แห่งของบริษัทไม่ได้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีผู้อยู่อำศัยหนำแน่น โดยจะอยู่ห่ำงจำกบ้ำนเรือน
ของประชำชนตำมที่กฎหมำยกำหนด ดังนั้น หำกเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็น่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมำกนัก และบริษัทยังได้
มีกำรทำประกันภัยคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทและพนักงำน รวมถึงประชำชนที่อยู่
อำศัยในพื้นที่ใกล้กับคลังน้ำมัน ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำบริษัทได้ลดโอกำสกำรเกิดอุบัติเหตุภำยในคลังน้ำมันให้อยู่ในระดับ
ต่ำ และป้องกันผลกระทบและควำมเสียหำยที่อำจมีต่อบริษัทและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะไม่ส่งผล
กระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2.11 ควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรขนส่งน้ำมันโดยรถขนส่งน้ำมันของบริษัท
บริษัทให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันให้กับบริษัทย่อยและลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในกำรให้บริกำร
ดังกล่ำว บริษัทใช้รถบรรทุกน้ำมันขนส่งน้ำมันจำกโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์และจุดจ่ำยน้ำมันต่ำงๆ ไปยังคลังน้ำมันของ
บริษัทในพื้นที่ต่ำงๆ ก่อนกระจำยน้ำมันไปยังสถำนีบริกำรน้ำมันและจุดส่งมอบน้ำมันของลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิง บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทอำจเกิดอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรขนส่งน้ำมันได้ โดยอุบัติเหตุ
ดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงำนขับรถ พนักงำนประจำรถ รวมถึงบุคคลที่
สัญจรไปมำบริเวณสถำนที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจำกอุบัติเหตุดังกล่ำว โดยได้กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อป้องกัน
และลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุระหว่ำงกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยบริษัทกำหนดให้พนักงำนขับรถทุกรำยจะต้อง
เข้ำรำยงำนตัวเพื่อตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของพนักงำนขับรถก่อนเริ่มปฏิบัติงำนในแต่ละวัน โดยผู้บังคับบัญชำจะสุ่ม
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด สุ่มตรวจปัสสำวะเพื่อทดสอบกำรใช้สำรกระตุ้นและสำรเสพติด รวมถึงตรวจดูสภำพ
ร่ำงกำยในเรื่องกำรพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ และควำมเจ็บป่วยที่อำจส่งผลต่อกำรขับรถบรรทุกน้ำมัน หำกพนักงำนขับรถคน
ใดไม่ ผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้อมจะถู กสั่งพั กงำนในวันนั้ น และมีก ำรก ำหนดบทลงโทษสำหรับ ผู้ไม่ ปฏิบั ติตำม
กฎระเบียบของบริษัท โดยเฉพำะพนักงำนขับรถที่ตรวจพบกำรใช้สำรกระตุ้นหรือสำรเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในขณะปฏิบัติงำน บริษัทจะให้ออกจำกงำนทันทีและบันทึกประวัติไว้ บริษัทยังกำหนดให้พนักงำนขับรถยังมีหน้ำ ที่
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ตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของรถบรรทุกน้ำมันก่อนเริ่มปฏิบัติงำนตำมรำยกำรที่บริษทั กำหนดไว้ หำกรถบรรทุกน้ำมันคัน
ใดไม่ผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้อมจะถูกห้ำมไม่ให้ใช้งำนจนกว่ำจะดำเนินกำรซ่อมแซมแล้วเสร็จ
นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ส่วนขนส่งยังได้ศึกษำและกำหนดเส้นทำงเดินรถที่เหมำะสมและปลอดภัยสำหรับกำรขนส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดให้พนักงำนขับรถทุกคนมีหน้ำที่ศึกษำเส้นทำงและขับรถบรรทุกน้ำมันตำมเส้นทำงที่กำหนด
สำหรับเส้นทำงเดินรถที่มีระยะทำงไกล เจ้ำหน้ำที่ส่วนขนส่งจะกำหนดจุดพักรถที่เหมำะสมไว้บนเส้นทำง เพื่อให้พนักงำน
ขับรถได้พักผ่อนอย่ำงเหมำะสม โดยจุดพักรถที่กำหนดจะเป็นสถำนีบริ กำรน้ำมันประเภท COCO ขนำดใหญ่ที่อยู่บน
เส้นทำงนั้นๆ กำรพักจอดรถบรรทุกน้ำมันภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ทำให้ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน
สำมำรถช่วยสังเกตพฤติกรรมของพนักงำนขับรถ จึงช่วยควบคุมไม่ให้พนักงำนขับรถมีกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้
สำรเสพติดต่ำงๆ รวมถึงไม่เปิดโอกำสให้ยักยอกหรือปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในรถบรรทุกน้ำมัน บริษัทยังกำหนดให้มี
พนักงำนขับรถ 2 คนต่อรถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน ทำหน้ำที่ขับรถบรรทุกน้ำมันและพักผ่อนสลับกันไปสำหรับเส้นทำงเดินรถที่
มีระยะทำงไกล
บริษัทยังลงทุนติดตั้งระบบแสดงพิกัดผ่ำนดำวเทียม (“ระบบ GPS”) กับรถบรรทุกน้ำมันทุกคันของบริษัท และ
ติดตั้งซอฟท์แวร์สำหรับแสดงผลข้อมูลของรถบรรทุกน้ำมันที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งน้ำมัน ทำให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนขนส่งสำมำรถ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขับรถได้ทันที จึงสำมำรถควบคุมไม่ให้พนักงำนขับรถบรรทุกน้ำมันเร็วเกินกว่ำอัตรำ
ที่บริษัทกำหนดหรือขับออกนอกเส้นทำง โดยพนักงำนขับรถที่ใช้ควำมเร็วเกินจะถูกว่ำกล่ำวตักเตือนและลงโทษตำม
ระเบียบของบริษัท กำรตรวจสอบและควบคุมควำมประพฤติของพนักงำนขับรถอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม ส่งผลให้กำร
เกิดอุบัติเหตุจำกกำรขนส่งน้ำมันของบริษัท มีจำนวนเพียง 33 ครั้ง จำกกำรขนส่งทั้งสิ้น 35,794 เที่ยว ในปี 2554 และ มี
จำนวนเพียง 35 ครั้ง จำกกำรขนส่งทั้งสิ้น 36,623 เที่ยว ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 โดยคิดเป็นอัตรำร้อยละ 0.1 ของจำนวน
ครั้งที่ขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทมีกำรทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำมันซึง่ ครอบคลุมถึงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับรถบรรทุก
น้ำมันและอุปกรณ์ภำยในรถบรรทุกน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง (สินค้ำ) ภำยในรถบรรทุกน้ำมัน และพนักงำนขับรถ รวมถึง
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับบุคคลที่สำม ดังนั้น บริษัทคำดว่ำควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุที่อำจเกิดในระหว่ำงกำรขนส่ง
น้ำมันโดยรถบรรทุกน้ำมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.2.12 ควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำน
สินค้ำหลักที่บริษัทจำหน่ำย คือ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องกำรโดยทั่วไปและมีรำคำสูง
ในขณะที่ บริษัทจำเป็นต้องใช้พนักงำนเป็นจำนวนมำก เช่น พนักงำนขับรถสำหรับกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจำกโรงกลั่น
น้ำมันและจุดจ่ำยน้ำมันต่ำงๆ ไปยังคลังน้ำมั นของบริษัทในแต่ละพื้นที่และขนส่งน้ำมันจำกคลังน้ำมันของบริษัทเพื่อ
กระจำยไปยังสถำนีบริกำรน้ำมันแต่ละแห่ง และ พนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมัน ซึ่งได้แก่ ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน
และพนักงำนบริกำรหน้ำลำน สำหรับกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ใช้บริกำรภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันและรับชำระ
เงินค่ำน้ำมัน ซึ่ง ส่วนมำกจะชำระเป็นเงินสด ดังนั้น บริษัทมีควำมเสี่ยงที่พนักงำนของบริษัทอำจกระทำกำรทุจริตหรือ
ยักยอกทรัพย์ของบริษัทได้ในหลำยลักษณะ เช่น กำรยักยอกและปลอมปนน้ำมันในระหว่ำงกำรขนส่งน้ำมัน กำรยักยอก
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และปลอมปนน้ำมันในถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน และ กำรยักยอกเงินสดที่รับจำกกำรชำระเงินค่ำ
สินค้ำ เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น จำกกำรทุจริตหรือยักยอกทรัพย์ของบริษัทดังกล่ำว
บริษัทจึงได้กำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ เพื่อป้องกันปัญหำกำรทุจริตหรือยักยอกทรัพย์ สำหรับปัญหำเรื่องกำร
ยักยอกและปลอมปนน้ำมันในระหว่ำงกำรขนส่งน้ำมัน บริษัทกำหนดให้มีกำรใช้ซีลน้ำมันในกำรปิดผนึกช่องรับน้ำมันและ
วำล์วจ่ำยน้ำมันในรถบรรทุกน้ำมันและระบุหมำยเลขซีลน้ำมันดังกล่ำวในเอกสำรกำรขนส่งน้ำมัน เมื่ อรถบรรทุกน้ำมันไป
ถึงสถำนีบริกำรน้ำมัน PT หรือจุดรับมอบน้ำมันของลูกค้ำ ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันหรือลูกค้ำจะทำกำรตรวจเช็คควำม
สมบู รณ์ ข องซี ลน้ำมั น และควำมถูก ต้ องของหมำยเลขซี ลน้ำมั น ที่แ สดงในเอกสำร ก่อ นรับ มอบน้ ำมัน เชื้ อเพลิง จำก
รถบรรทุกน้ำมัน และตรวจสอบปริมำณน้ำมันในรถบรรทุกน้ำมันกับแป้นแสดงระดับน้ำมันภำยในถังน้ำมันกับจำนวนที่
ระบุไว้ในเอกสำรกำรขนส่งน้ำมัน รวมถึงตรวจวัดปริมำณน้ำมันในถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังกำรรับมอบน้ำมัน
เพื่อตรวจสอบปริมำณน้ำมันที่ขนถ่ำยจำกรถบรรทุกน้ำมันอีกครั้ง นอกจำกนี้ บริษัทลงทุนติด ตั้งระบบแสดงพิกัดผ่ำน
ดำวเทียม (“ระบบ GPS”) ในรถบรรทุกน้ำมันแต่ละคัน และติดตั้งซอฟท์แวร์สำหรับแสดงข้อมูลของรถบรรทุกน้ำมันที่อยู่
ระหว่ำงกำรขนส่งน้ำมัน เจ้ำหน้ำที่ส่วนขนส่งจึงสำมำรถตรวจสอบตำแหน่งของรถบรรทุกน้ำมันทุกคันที่อยู่ระหว่ำงกำร
ขนส่งน้ำมัน และตรวจสอบควำมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกน้ำมันแต่ละคันได้ทันที เช่น กำรขับรถบรรทุกน้ำมันออก
นอกเส้นทำงที่กำหนด กำรจอดพักรถบรรทุกน้ำมันอื่นที่ไม่อยู่ในจุดจอดพักที่บริษัทกำหนด และกำรจอดพักรถบรรทุก
น้ำมันนำนกว่ำที่กำหนด เป็นต้น หำกมีข้อบ่งชี้ควำมผิดปกติใดๆ เจ้ำหน้ำที่ขนส่งจะเรียกพบพนักงำนขับรถคนดังกล่ำว
และให้ชี้แจงเหตุผล หำกพนักงำนขับรถไม่สำมำรถชี้แจงเหตุผลได้พนักงำนขับรถจะมีควำมผิดและมีโทษถึงขึ้นให้ออกจำก
งำน
สำหรับกำรยักยอกและปลอมปนน้ำมันในถังสำรองน้ำมันเชือ้ เพลิงภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน และกำรยักยอกเงิน
สดที่รับจำกกำรชำระเงินค่ำสินค้ำ บริษัทกำหนดให้ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันหรือเจ้ำหน้ำที่บัญชีสถำนีบริกำรน้ำมันมี
หน้ำที่บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรจำหน่ำยน้ำมันในแต่ละวัน เช่น ปริมำณน้ำมันที่จำหน่ำยแต่ละประเภท จำนวนเงินที่ได้
จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันแต่ละประเภท เลขมิเตอร์แสดงปริมำณน้ำมันที่จำหน่ำยของตู้จ่ำยน้ำมันแต่ละตู้ และ ปริมำณ
น้ำมันในถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน เป็นต้น ลงในซอฟท์แวร์กำรจัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน โดย
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตมำยังฐำนข้อมูลที่สำนักงำนใหญ่ และผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันจะต้องโอน
เงินสดที่ได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันแต่ละวันให้กับสำนักงำนใหญ่ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินที่ประจำอยู่ที่สำนักงำน
ใหญ่จึงสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรจำหน่ำยน้ำมันเปรียบเทียบกับจำนวนเงินสดที่ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันโอนเข้ำ
บัญชีในแต่ละวัน หำกข้อมูลกำรจำหน่ำยน้ำมันไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่โอนเข้ำบัญชี หรือมีกำรจัดทำข้อมูลหรือโอน
เงินเข้ำบัญชีล่ำช้ำกว่ำกำหนด หรือปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันในแต่ละวันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ เป็นต้น
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินจะประสำนงำนกับ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรค้ำปลีกเพื่อแจ้งให้ผู้จัดกำรเขตหรือผู้จัดกำรภำค
เข้ำไปยังสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีปัญหำเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันและพนักงำนภำยใน
สถำนีบริกำรน้ำมัน นอกจำกนี้ บริษัทยังกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่สุ่ มตรวจสถำนีบริกำรน้ำมัน
PT ที่ PTC เป็นผู้บริหำรงำน (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันและพนักงำน รวมถึงกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ ศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพน้ำมัน นำหน่วย
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ตรวจสอบคุณภำพน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ไปสุ่มตรวจสอบคุณภำพน้ำมันที่จำหน่ำยในแต่ละสถำนีบริกำรน้ำมัน ทำ
ให้ช่วยป้องกันปัญหำกำรปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงำนขับรถบรรทุกน้ำมัน ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน ผู้จัดกำรร้ำนสะดวกซื้อ พนักงำน
เก็บเงินประจำสถำนีบริกำรน้ำมัน และ พนักงำนเก็บเงินประจำร้ำนสะดวกซื้อ ต้องทำประกันกำรปฏิบัติงำน หรือมีบุคคล
ค้ำประกัน และกำหนดให้พนักงำนที่ทุจริตและยักยอกทรัพย์สินของบริษัทมีโทษถึงขั้นไล่ออกจำกงำน โดยในปี 2554 และ
ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรทุจริตเป็นจำนวนเงินเท่ำกับ 4.58 ล้ำนบำท และ 3.152 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.02 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรในปี 2554 และใน 9
เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ ซึ่งถือว่ำต่ำมำก ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของพนักงำนจะไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
1.2.13 ควำมเสี่ยงจำกปัญหำอุทกภัยของประเทศ
กำรที่บริษัทมีสถำนีบริกำรน้ำมันเป็นจำนวนมำกและกระจำยตัวอยู่ทั่วทุกภำคของประเทศ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยง
ที่จะได้รับผลกระทบจำกปัญหำอุทกภัยในพื้นที่ต่ำงๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่
ประเทศไทยประสบปัญหำอุทกภัยรุนแรงและเป็นเวลำนำนกว่ำที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่ำนมำ สถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่
บริษัทย่อยเป็นผู้บริหำร (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยมีจำนวนทั้งสิ้น 15
สถำนี (บำงสถำนีบริกำรน้ำมันอำจมีร้ำนสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่) ส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในสถำนี
บริกำรที่มีน้ำท่วมขัง และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงและซ่อมแซมสถำนีบริกำรน้ำมันภำยหลังน้ำลด อย่ำงไรก็ตำม สถำนี
บริกำรที่ได้รับผลกระทบดังกล่ำวมีค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินรวมกัน 16.51 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของกำไร
ขั้นต้นในปี 2554 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันภัย
ในปี 2555 เจ้ำหน้ำที่ส่วนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมคู่มือเพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเกิดเหตุ
น้ำท่วมให้แต่ละสถำนีบริกำรน้ำมันได้ปฏิบัติตำมเพื่อลดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันและร้ำน
สะดวกซื้อ โดยคู่มือดังกล่ำวแสดงขั้นตอนกำรป้องกันควำมสูญเสียและควำมเสียหำยจำกภัยน้ำท่วมที่มีต่อ ระบบท่อส่ ง
น้ำมันเชื้อเพลิงและถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงในถังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง และ
ระบบไฟฟ้ำภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน รวมถึงสิ่งปลูกสร้ำงและอุปกรณ์ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันและร้ำนสะดวกซื้อ
นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรทำประกันควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk) สำหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริษัท
และยังทำประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ ครอบคลุมถึงควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุทกภัย บริษัทจึงสำมำรถเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทนจำกผู้รับประกันภัยในกรณีที่เกิดควำมเสียหำย ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกปัญหำอุทกภัยของประเทศจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
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1.3

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

1.3.1

ควำมเสี่ยงจำกกำรมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอำนำจกำหนดนโยบำยกำรบริหำร

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครอบครัวรัชกิจประกำร นำยศักดิ์
อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์ และ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่”) ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน
2555 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นในบริษัทรวมกันทั้งสิ้น ร้อยละ 83.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (โดยกลุ่มครอบครัวรัช
กิจประกำร ถือหุ้นร้อยละ 43.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์ ถือหุ้นร้อยละ 26.8 ของทุนจด
ทะเบียนชำระแล้ว และ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช ถือหุ้นร้อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และภำยหลังกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จะถือหุ้นในบริษัทรวมกันทั้งสิ้น ร้อยละ 62.3 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว (รำยละเอียดเกี่ยวกั บสัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทั้งก่อนและหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้
แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8. เรื่องโครงสร้ำงเงินทุน ภำยใต้หัวข้อที่ 8.2 เรื่องผู้ถือหุ้น) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จึงยังคงมีอำนำจ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สำหรับกำรขอมติใดๆ ที่ต้องใช้เสียงข้ำงมำกในกำรลงคะแนนเสียง และสำมำรถควบคุมกำร
กำหนดนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษัทผ่ำนกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัท
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอให้ที่
ประชุมพิจำรณำ
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 จำนวน 3
กลุ่ม ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มมีควำมเป็นอิสระต่อกันในกำรตัดสินใจในเรื่องกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้สำมำรถถ่วงดุลอำนำจ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและลงคะแนนในมติที่มีควำมสำคัญต่อกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท
นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่ในกำรดำเนินงำนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรแต่งตั้งบุคคลภำยนอกเป็นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คนจำกกรรมกำรบริษัททั้งหมด 9 คน เพื่อทำ
หน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำงๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท

1.4.1

ควำมเสี่ยงในเรื่องตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

บริษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครั้งนี้ก่อนที่บริษัทจะได้รับทรำบผลกำร
พิ จ ำรณำกำรรั บ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท เข้ ำ เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลำด
หลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีควำมเสี่ยงในเรื่องสภำพคล่องในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัทได้ในรำคำที่คำดหวังไว้ ทำให้ไม่ได้รับ
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ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกบริษัทไม่ได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ให้หุ้นสำมัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ยื่นคำขออนุญำตนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 28 ธันวำคม 2555 และตลำดหลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคำขอให้รับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัท ได้พิจำรณำ
คุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้วพบว่ำ บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 1 สิงหำคม 2554) ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นักลงทุน
รำยย่อยที่กำหนดให้บริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย และจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่ อประชำชนในครั้งนี้ อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
คำดว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นักลงทุน
รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดข้ำงต้น
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