บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

12

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

12.1

งบการเงิน

12.1.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2552
รำยงำนของผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ซึ่งตรวจสอบโดย ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถำวณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต เลขทะเบียน 2759 บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ผลกำรดำเนินงำน กำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิใช่กำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 19 เรื่องเงินกู้
ยืมระยะยำวจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น และข้อที่ 32 เรื่องข้อสมมุติฐำนในกำรจัดทำงบกำรเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีขำดทุนสะสม
จำกกำรดำเนินงำนเป็นจำนวนมำกติดต่อกันหลำยปีเมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว นอกจำกนี้ บริษัทยัง
มีรำยกำรและควำมสัมพันธ์กับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่ำงเป็นสำระสำคัญ รวมถึงกรณีที่บริษัทมีเงินกู้ยืม
จำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ซึ่งมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 จำนวน 287.14 ล้ำนบำท โดยถึงกำหนดชำระเมื่อ
ทวงถำม และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2551 จำนวน 344.21 ล้ำนบำท ประกอบด้วย จำนวน 147.48 ล้ำนบำท ที่กู้ยืมใน
ระหว่ำงปี 2551 ครบกำหนดเมื่อทวงถำม และอีกจำนวน 196.73 ล้ำนบำท ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2552
เป็นต้นไป แต่บริษัทยังไม่ได้ชำระหนี้สินดังกล่ำว ปัจจัยที่กล่ำวมำนี้ แสดงถึงควำมไม่แน่นอนที่เป็นสำระสำคัญซึ่งอำจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรและผู้ถือหุ้ น
ดังกล่ำวได้ออกจดหมำยลงวันที่ 19 มีนำคม 2553 และวันที่ 1 เมษำยน 2552 แจ้งว่ำจะไม่เรียกชำระเงินกู้ยืม ที่มียอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 และ 2551 ตำมลำดับ ภำยใน 12 เดือน นับจำกวันที่ในจดหมำย ทำให้เงินกู้ยืมจำก
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนดังกล่ ำวถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 19 มีนำคม 2554 และวันที่ 1 เมษำยน 2553
เป็นต้นไป ด้วยเหตุดังกล่ำว ทำให้ผู้บริหำรของบริษัทเชื่อมั่นว่ำบริษัทจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่องและปัญหำ
กำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้ จึงจัดทำขึ้นตำมข้อสมมติฐำน
ว่ำบริษัทจะดำเนินงำนต่อเนื่อง โดยไม่ได้รวมรำยกำรปรับปรุงเกี่ยวกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนและกำรจัดประเภทของ
สินทรัพย์ หรือจำนวนเงินและกำรจัดประเภทของหนี้สิน ซึ่งอำจจำเป็นในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องได้
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553
รำยงำนของผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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เลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2553 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิได้เป็นเงื่อนไขต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31 เรื่องกำรแก้ไข
ข้อผิดพลำดปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้บันทึกบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและกำรบันทึกค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำรและอุปกรณ์ไว้สูงไป และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยไว้ต่ำไป ดังนั้นในปี 2553 บริษัทและบริษัท
ย่อยจึงได้นำผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดปีก่อนมำปรับปรุงบัญชีขำดทุนสะสมต้นงวด และปรับย้อนหลังงบกำรเงิน
ปี 2552 ที่นำมำแสดงเปรียบเทียบใหม่ และผู้สอบบัญชีตรวจสอบรำยกำรปรับปรุงที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี 2552 ขึ้นใหม่ ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำรำยกำรปรับปรุงดังกล่ำวเหมำะสมและได้นำไปปรับปรุง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังกล่ำวตำมควรแล้ว
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
รำยงำนของผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2554 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.1 เรื่องเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ทั้งนี้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดย
สภำวิชำชีพบัญชี และตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่องกำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่ง
กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไปเพื่อเป็น
เกณฑ์ใ นกำรจั ดท ำและน ำเสนองบกำรเงิ น งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรสำหรับปี สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2553 ที่นำมำแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตำมรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบกำรเงินสำหรับปีสิ้น ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2554
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สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2555
รำยงำนของผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2555 ซึ่งสอบทำนโดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลข
ทะเบียน 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำ ข้อมูลทำงกำร
เงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำก
กำรสอบทำนของผู้สอบบัญชี
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12.1.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
งบดุลสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ถึง 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทั อื่น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้งำนและทีด่ ินรอกำรจำหน่ำย
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์
สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำทีด่ ินจ่ำยล่วงหน้ำ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)
ล้านบาท
ร้อยละ

70.18
7.15
199.35
7.00
432.80
716.47

3.9
0.4
11.1
0.4
24.1
39.9

76.48
5.43
199.34
565.81
847.06

3.6
0.3
9.4
26.6
39.8

262.68
0.35
365.62
659.82
1,288.48

9.1
0.0
12.7
23.0
44.8

231.20
93.41
237.79
790.40
1,352.79

6.9
2.8
7.1
23.5
40.3

105.94
28.38
910.80
22.52
0.46
12.34
1,080.45
1,796.92

5.9
1.6
50.7
1.3
0.0
0.7
60.1
100.0

6.01
4.00
94.87
1,087.49
74.53
3.44
9.37
1,279.71
2,126.77

0.3
0.2
4.5
51.1
3.5
0.2
0.4
60.2
100.0

31.03
3.64
89.98
1,338.15
103.30
10.06
10.00
1,586.16
2,874.64

1.1
0.1
3.1
46.6
3.6
0.4
0.3
55.2
100.0

31.56
3.64
89.98
1,767.30
87.26
11.61
14.12
2,005.46
3,358.26

0.9
0.1
2.7
52.6
2.6
0.3
0.4
59.7
100.0
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำรและผู้ถอื หุ้น
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกรรมกำรและผูถ้ ือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)
ล้านบาท
ร้อยละ

119.41
382.87
6.00
8.00
5.30
47.25
10.46
579.28

6.6
21.3
0.3
0.4
0.3
2.6
0.6
32.2

492.47
593.17
26.26
40.66
24.95
1,177.53

23.2
27.9
1.2
1.9
1.2
55.4

202.35
887.43
52.93
68.44
77.92
1,289.08

7.0
30.9
1.8
2.4
2.7
44.8

1,189.12
111.66
60.00
21.91
1,383.69

35.4
3.3
1.8
0.7
41.2

287.14
65.00
19.50
50.75
51.06
11.45
484.90
1,064.19

16.0
3.6
1.1
2.8
2.8
0.6
27.0
59.2

101.22
8.97
17.19
127.38
1,304.91

4.8
0.4
0.8
6.0
61.4

181.78
332.50
27.27
17.11
558.67
1,847.74

6.3
11.6
0.9
0.6
19.4
64.3

358.97
288.75
30.80
18.07
696.59
2,079.27

10.7
8.6
0.9
0.5
20.7
61.9

1,250.00
1,250.00
59.50

69.6
69.6
3.3

1,250.00
1,250.00
59.50

58.8
58.8
2.8

1,250.00
1,250.00
59.50

43.5
43.5
2.1

1,670.00
1,250.00
-

49.7
37.2
-
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ
กำไร (ขำดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว – สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1.51
(578.27)
732.74
0.00
732.74

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ

0.1
(32.2)
40.8
0.0
40.8

1.51
(489.19)
821.82
0.05
821.87

0.1
(23.0)
38.6
0.0
38.6

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
1.51
(286.17)
1,024.84
2.06
1,026.89

0.1
(10.0)
35.7
0.1
35.7

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)
ล้านบาท
ร้อยละ
23.95
1,273.95
5.04
1,278.99

0.7
37.9
0.2
38.1

งบกำไรขำดทุนสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ถึง 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
ต้นทุนจากขายสินค้าและให้บริการ
ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมต้นทุนจากการยายสินค้าและให้บริการ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รำยได้เงินชดเชยจำกกำรปรับลดรำคำน้ำมัน
รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)
ล้านบาท
ร้อยละ

9,637.48
39.35
9,676.83

99.6
0.4
100.0

15,651.57
29.57
15,681.14

99.8
0.2
100.0

27,798.62
18.09
27,816.71

99.9
0.1
100.0

30,494.88
10.20
30,505.08

100.00
0.0
100.00

(9,169.26)
(30.43)
(9,199.69)
477.14

(94.8)
(0.3)
(95.1)
4.9

(14,954.21)
(16.30)
(14,970.51)
710.63

(95.4)
(0.1)
(95.5)
4.5

(26,729.83)
(12.35)
(26,742.18)
1,074.53

(96.1)
(0.0)
(96.1)
3.9

(29,323.85)
(5.31)
(29,329.16)
1,175.91

(96.1)
(0.0)
(96.1)
3.9

52.50

0.5

59.93

0.4

45.96
58.34

0.2
0.2

36.00

0.1
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
รำยได้อื่น
รวมรายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทีด่ ินรอกำรจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ
32.69
0.3
11.74
0.1
96.93
1.0
574.07
5.9
(210.71)
(177.08)
(15.57)
(403.37)
170.70
(60.22)
(20.03)
90.45
90.45

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ
26.67
0.2
86.60
0.5
797.23
5.1

(2.2)
(1.8)
(0.2)
(4.2)
1.8
(0.6)
(0.2)
0.9
0.9

(268.48)
(342.70)
(611.18)
186.05
(57.56)
(39.34)
89.15
89.15

(1.7)
(2.2)
(3.9)
1.2
(0.4)
(0.3)
0.6
0.6

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
ร้อยละ
30.36
0.1
134.66
0.5
1,209.19
4.3
(325.24)
(480.76)
(26.79)
(832.79)
376.40
(47.27)
(102.72)
226.42
226.42

(1.2)
(1.7)
(0.1)
(3.0)
1.4
(0.2)
(0.4)
0.8
0.8

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)
ล้านบาท
ร้อยละ
44.24
0.1
80.24
0.3
1,256.15
4.1
(695.80)
(206.53)
(902.33)
353.82
(39.58)
(65.13)
249.11
249.11

(2.3)
(0.7)
(3.0)
1.2
(0.1)
(0.2)
0.8
0.8

งบกระแสเงินสดสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ถึง 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555
หน่วย: ล้านบาท
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับกระทบกาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี

31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)

110.49

128.49

329.14

314.24

63.99

136.02

190.99

190.28
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30 กันยายน 2555
(สอบทาน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
หน่วย: ล้านบาท
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยทรัพย์สิน
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยที่ดินรอจำหน่ำย
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สนิ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
รำยได้อื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
สินทรัพย์จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ
เงินฝำกประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน

31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)
(1.00)
–
15.57
–
–
–
(32.69)
–
–
52.99

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)
(2.83)
–
–
3.99
–
–
–
–
–
50.66

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
0.12
4.89
–
4.80
(2.46)
26.79
–
(5.53)
3.90
36.30

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)
0.50
–
–
9.32
–
–
–
–
3.52
32.04

(63.78)
35.23
(3.90)
(3.98)

(15.78)
(133.01)
–
8.73

(159.31)
(88.13)
–
(7.12)

169.05
(130.58)
–
(4.12)

(16.27)
–
1.31
157.96
(26.06)
(12.19)
119.71

235.88
–
5.74
417.91
(76.25)
(30.60)
311.06

306.67
–
(0.08)
640.97
(46.13)
(44.74)
550.10

278.28
–
0.96
864.04
(31.93)
(121.14)
710.97

–

99.93

(25.01)

(0.53)
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
หน่วย: ล้านบาท
เงินลงทุนชั่วครำว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะยำว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สิน
เงินสดจ่ำยซื้อทรัพย์สิน
เงินสดรับจำกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ - ที่ดิน
เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ำยค่ำสิทธิกำรเช่ำที่ดิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยำวบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจำกส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
จ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ - ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ - ปลายงวด

31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)
(3.01)
(7.00)
–
1.30
(148.73)
11.20
–
(0.92)
(147.16)

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)
1.71
7.00
(4.00)
4.23
(228.38)
–
(3.26)
(87.87)
(210.65)

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
5.08
–
0.36
0.09
(214.94)
–
(7.34)
(128.57)
(370.33)

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)
(93.06)
–
–
0.40
(200.93)
–
(3.39)
(125.74)
(423.25)

63.18
(49.07)
49.65
17.42
–
(13.06)
–
–
68.12
40.67
29.51
70.18

373.07
(295.14)
(6.00)
(32.84)
(84.50)
(48.68)
–
(0.02)
(94.11)
6.30
70.18
76.48

(290.13)
–
–
(57.24)
–
351.82
2.00
(0.02)
6.44
186.20
76.48
262.68

(202.35)
–
–
(67.64)
–
(52.19)
3.02
(0.04)
(319.20)
(31.48)
262.68
231.20
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12.1.3 ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขั้นต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)

(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(เท่ำ)
(วัน)
(เท่ำ)
(วัน)
(เท่ำ)
(วัน)
(วัน)

1.24
0.48
0.22
76.66
4.70
20.38
17.66
29.10
12.37
9.98

0.72
0.24
0.35
91.78
3.92
30.33
11.87
37.23
9.67
6.12

1.00
0.49
0.45
172.71
2.08
44.05
8.17
41.93
8.58
1.67

0.98
0.41
0.71
304.98
1.18
54.14
6.65
42.73
8.42
(0.59)

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

4.93
1.76
0.99
70.13
0.93
13.51

4.53
1.19
0.55
167.19
0.57
11.47

3.86
1.35
0.48
146.15
0.81
24.49

3.85
1.16
0.26
200.94
0.81
28.81
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31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุง)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
(ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
(ร้อยละ)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
(เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย
(เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
(เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุง)

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2555
(สอบทาน)

5.36
18.03
5.79

4.54
18.13
8.04

9.05
27.22
11.18

10.66
29.78
13.09

1.45
2.62
0.61
n.a.

1.59
7.26
0.80
n.a.

1.80
13.56
1.39
n.a.

1.63
21.83
1.59
n.a.
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12.2

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

12.2.1 ภำพรวมของกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ในช่วงเริ่มต้นประกอบธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้ำที่
เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรประมงและโรงงำนอุตสำหกรรมในภำคใต้ ต่อมำบริษัทได้ขยำยไปสู่ธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ภำยในสถำนีบริกำร เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำออกไปสู่ผู้ใช้รถยนต์และผู้ใช้น้ำมันรำยย่อย บริษัทจึงจัดตั้งบริษัทย่อยที่ชื่อ บริษัท
ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริก ำรน้ำมันของบริษัท โดยสถำนี
บริกำรน้ำมันของบริษัทใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ “PT” นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรลงทุนเป็นเจ้ำของคลังน้ำมันเชื้อเพลิงอีก
หลำยแห่งเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมในช่วงปี 2540 ที่
ประเทศไทยประสบปัญหำค่ำเงิน บริษัทได้รับผลกระทบจำกวิฤตกำรณ์ดังกล่ำวจนส่งผลให้บริษัทต้องปรับโครงสร้ำงหนี้
กับสถำบันกำรเงินและชะลอกำรลงทุนต่ำงๆ ในช่วงเวลำดังกล่ำว ภำยหลังจำกที่บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ทั้งหมดในปี 2552 บริษัทได้รับสินเชื่อจำกสถำบั นกำรเงินต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนใน
สินทรัพย์หลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ สถำนีบริกำรน้ำมัน และรถบรรทุกน้ำมัน
ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีผลกำร
ดำเนินงำนที่ดีขึ้นอย่ำงมำก
เมื่อพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ พบว่ำบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร
เท่ำกับ 9,676.83 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 15,681.14 ล้ำนบำท ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น 27,816.71 ล้ำนบำท
ในปี 2554 สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร เท่ำกับ 30,505.08 ล้ำนบำท ทั้งนี้
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่สำคัญเป็นรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำร
เติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ กำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
ประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงของบริษัทเติบโตขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ แต่กำรลงทุนของบริษัทยังส่งให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่สำคัญ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำ
เช่ำและค่ำใช้จำ่ ยตัดจ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำซ่อมแซม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมสินทรัพย์หลักที่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร เท่ำกับ 403.37 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 611.18
ล้ำนบำท ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น 832.79 ล้ำนบำท ในปี 2554 สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำร เท่ำกับ 902.33 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
แต่เมื่อพิจำรณำสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรในแต่ละปี พบว่ำอัตรำ
ดังกล่ำวอยู่ที่ ร้อยละ 4.2 ในปี 2552 ลดลงเหลือร้อยละ 3.9 ในปี 2553 ลดลงเหลือร้อยละ 3.0 ในปี 2554 และเท่ำกับร้อย
ละ 3.0 ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 แสดงว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตรำที่น้อยกว่ำกำรเพิ่มขึ้น
ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 90.45 ล้ำนบำท ในปี 2552 ลดลงเหลือ 89.15 ล้ำนบำท ในปี 2553 เนื่องจำกในปี
2552 บริษัทมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) ทำให้มีเพียงบริษัทย่อยที่ต้องชำระ
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ภำษีเงินได้ ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) ได้
เฉพำะส่วนที่เหลือจำกในปี 2552 ทำให้บริษัทมีภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2553 เพิ่มขึ้นจำกในปี 2552 สำหรับในปี 2554
และใน 9 เดือนแรก บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 226.42 ล้ำนบำท และ 249.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่ำง
มำกในช่วงดังกล่ำวเป็นผลโดยตรงมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
12.2.2 กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน


รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร

ที่ผ่ำนมำบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำและให้บริกำรเท่ำกับ 9,676.83 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 15,681.14 ล้ำนบำท ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น
27,816.71 ล้ำนบำท ในปี 2554 สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเท่ำกับ
30,505.08 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจจำหน่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธุรกิจหลัก ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรประกอบไปด้วยรำยได้ดังต่อไปนี้
1)

รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ

ในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำเท่ำกับ
9,637.48 ล้ำนบำท เท่ำกับ 15,651.57 ล้ำนบำท เท่ำกับ 27,798.62 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 30,494.88 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) รำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิง และ 2) รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่น
1.1) รำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงเท่ำกับ 9,278.59 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 15,405.88
ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 27,545.54 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 30,283.15 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรำยได้ที่สำคัญของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ โดยรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.9 ร้อยละ 98.2 ร้อยละ 99.0 และร้อยละ 99.3 ของรำยได้รวมจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรในปี
2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงสำมำรถแบ่งออกได้
ตำมกลุ่มธุรกิจกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญได้ดังนี้

1. รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน้ำมันของบริษัท
(สถานีบริการน้ามันประเภท COCO)

2552
ล้านบาท ร้อยละ
4,039.85
43.5

2553
ล้านบาท ร้อยละ
7,432.19
48.2
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2554
9 เดือนแรก ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
11,905.46
43.2 13,556.97
44.8
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2. รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
(สถานีบริการน้ามันประเภท DODO)
3. รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำ
น้ำมันรำยอื่นและผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรม
รวมรายได้จากการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

2552
ล้านบาท ร้อยละ
4,058.82
43.7

2553
ล้านบาท ร้อยละ
5,518.34
35.8

2554
9 เดือนแรก ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
7,029.76
25.5
6,022.45
19.9

1,179.92

12.7

2,455.35

15.9

8,610.33

31.3

10,703.73

35.3

9,278.59

100.0

15,405.88

100.0

27,545.54

100.0

30,283.15

100.0

1.1.1) รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็น รำยได้จำกกำรค้ำ ปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน้ำมันของบริษัท ซึ่งคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 43.5 ร้อยละ 48.2 ร้อยละ 43.2 และร้อยละ 44.8 ของรำยได้จำกกำร
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมัน
เชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมัน
เชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทเท่ำกับ 4,039.85 ล้ำนบำท ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.3 จำกปีก่อน
และเพิ่มขึ้นเป็น 7,432.19 ล้ำนบำท ในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.0 จำกปีก่อน และเพิ่มขึ้นเป็น 11,905.46 ล้ำนบำท
ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.2 จำกปีก่อน สำหรับ 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท เท่ำกับ 13,556.97 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.6 จำกในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรที่บริษัทลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินงำน (“สถำนีบริกำร
น้ำมันประเภท COCO”) อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO
เท่ำกับ 101 สถำนี เพิ่มขึ้นเป็น 184 สถำนี ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 272 สถำนี ณ สิ้นปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น 357
สถำนี ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ส่งผลให้ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ โดยปริมำณน้ำมันที่จำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ในปี
2552 ถึงปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.0 ร้อยละ 57.8 และร้อยละ 51.1 จำกปีก่อนตำมลำดับ และใน 9 เดือนแรก ปี 2555
เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.5 จำกในงวดเดียวกันของปีก่อน
นอกจำกนี้ รำคำขำยปลีกน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกธุรกิจ
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท โดยรำคำขำยปลีกน้ำมัน (รำคำขำย ณ สถำนีบริกำรน้ำมัน)
เฉลี่ยในปี 2553 ถึงปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 และร้อยละ 6.0 จำกปีก่อนตำมลำดับ และใน 9 เดือนแรก ปี 2555
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จำกในงวดเดียวกันของปีก่อน ยกเว้นในปี 2552 ที่รำคำขำยปลีกน้ำมันปรับตัวลดลง โดยปรั บลดลง
ร้อยละ 15.3 จำกปีก่อน ดังนั้น รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทในปี 2552 จึง
เพิ่มขึ้นเนื่องกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันที่จำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ รำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละประเภทจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตำมต้นทุนกำรกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ ยกเว้นในกรณีที่
ภำครัฐออกมำตรกำรเพื่อควบคุมรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่มีกำรปรับเพิ่มหรือลดอัตรำกำรจัดเก็บเงินสมทบเข้ำ
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กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกำรปรับเพิ่มลดอัตรำกำรจัดเก็บภำษีและเงินสมทบอื่นๆ เพื่อชดเชยต้นทุนกำรกลั่นน้ำมันที่
เพิ่มขึ้นและรักษำค่ำกำรตลำดให้คงที่
ปี 2552
จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO
รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรค้ำปลีกน้ำมัน
เชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันที่จำหน่ำยผ่ำน
สถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำคำขำยปลีกภำยในสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO

ปี 2553

ปี 2554

9 เดือนแรก ปี
2555
272
357
11,905.46
13,556.97

(สถำนี)
(ล้ำนบำท)

101
4,039.85

184
7,432.19

(ร้อยละ)

42.3

84.0

60.2

58.6

(ร้อยละ)

68.0

57.8

51.1

54.5

(ร้อยละ)

(15.3)

16.6

6.0

2.7

1.1.2) รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
นอกจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO บริษัทยังจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่ตกลงทำสัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (“ตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท ”) เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทจำหน่ำยในสถำนีบริกำรน้ำมันที่ตัวแทนจำหน่ำย
น้ำมันเป็นผู้บริหำร (“สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO”) ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท เท่ำกับ 4,058.82 ล้ำนบำท โดยลดลงร้อยละ 25.1 จำกปีก่อน ทั้งนี้ สำเหตุหลักที่
ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท ในปี 2552 ลดลง เกิดจำกกำร
ลดลงของรำคำขำยส่งเฉลี่ยในปี 2552 ที่ลดลงร้อยละ 19.5 จำกปีก่อน ซึ่งปรับตัวลดลงตำมรำคำขำยปลีกน้ำมันที่ลดลง
เนื่องจำกต้นทุนกำรกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลั่นน้ำมันในประเทศลดลง นอกจำกนี้ กำรลดลงของ
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กบั ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทในปี 2552 ซึ่งลดลงเท่ำกับร้อยละ 6.9 จำกปีก่อน
มีส่วนทำให้รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทในปี 2552 ลดลง ทั้งนี้ กำรลดลง
ของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทในปี 2552 เนื่องจำกบริษัทขำดสภำพคล่อง
ในกำรดำเนินงำนเนื่องจำกบริษัทยังอยู่ในช่วงของกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับสถำบันกำรเงิน ในบำงช่วงเวลำบริษัทจึงไม่
สำมำรถจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ
อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่ปี 2553 รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชือ้ เพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษทั มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2553 บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของ
บริษัท เท่ำกับ 5,518.34 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 จำกปีก่อน เนื่องจำกรำคำขำยปลีกเฉลี่ยในปี 2553 ปรับ
เพิ่มขึ้นตำมต้นทุนกำรกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 จำกปี
ก่อน ประกอบกับปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทในปี 2553 ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ
15.5 จำกปีก่อน เนื่องจำกบริษัทมีสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท DODO ซึ่งเป็นสถำนีบริกำรน้ำมันที่ตัวแทนจำหน่ำย
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น้ำมันของบริษัทเป็นผู้บริหำรงำน เพิ่มขึ้นจำกในปี 2552 และภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วเสร็จในปี 2552
บริษัท สำมำรถกู้ยื มเงิน จำกสถำบัน กำรเงินต่ ำ งๆ เพื่อเสริมสภำพคล่ องของบริษั ท บริ ษัทจึง สำมำรถจำหน่ำยน้ำมั น
เชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ และกำชับให้เจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำรสั่งซื้อน้ำมันของ
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ สำหรับในปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 กำร
เพิ่มขึ้นของสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท DODO ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับ
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 จำกปีก่อน และใน 9 เดือนแรก ปี
2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 จำกในช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจำกนี้ กำรเพิ่มขึ้นของรำคำขำยส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทในปี 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จำกปีก่อน และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.2 จำกในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รำยได้จำกกำรค้ำขำยส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำย
น้ำมันของบริษัทเพิ่มขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของ
บริษัทน้อยกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้รวมจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง ส่งผลให้สัดส่วน
รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชือ้ เพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษทั ต่อรำยได้รวมจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชือ้ เพลิงมี
แนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2552 เท่ำกับร้อยละ 43.7 ลดลงเหลือร้อยละ 35.8 ในปี 2553 ลดลงเหลือร้อยละ
25.5 ในปี 2554 และลดลงเหลือร้อยละ 19.9 ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ทั้งนี้ สัดส่วนรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทมีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทเน้นกำรลงทุนเพิ่มสถำนีบริกำร
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
ปี 2552
จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO
รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันที่จำหน่ำยให้กบั
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำคำขำยส่งให้กบั ตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท

ปี 2553

ปี 2554

9 เดือนแรก ปี
2555
165
168
7,029.76
6,022.45

(สถำนี)
(ล้ำนบำท)

147
4,058.82

154
5,518.34

(ร้อยละ)

(25.1)

36.0

27.4

17.9

(ร้อยละ)

(6.9)

15.5

20.5

15.4

(ร้อยละ)

(19.5)

17.8

5.7

2.2
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1.1.3) รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
บริษัทยังมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงอีกส่วนหนึ่งจำกธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำ
น้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมัน
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม เท่ำกับ 1,179.92 ล้ำนบำท โดยลดลงร้อยละ 3.4 จำกปีก่อน เนื่องจำกรำคำขำยส่ง
เฉลี่ยในปี 2552 ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยลดลงร้อยละ 16.5 จำกปีก่อน เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน้ำมันปรับตัวลดลง
ตำมต้นทุนกำรกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมในปี 2552 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 15.8 จำกปีก่อน
เนื่องจำกบริษัทเริ่มให้ควำมสำคัญกับกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่ม
มำกขึ้น จึงช่วยชดเชยผลของกำรลดลงของรำคำขำยส่งน้ำมัน ทำให้รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมัน
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมในปี 2552 ลดลงเพียงเล็กน้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2553 รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเท่ำกับ 2,455.35 ล้ำนบำท ในปี 2553 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.1 จำกปีก่อน และเท่ำกับ
8,610.33 ล้ำนบำท ในปี 2554 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 250.7 จำกปีก่อน สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำก
กำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเท่ำกับ 10,703.73 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 81.8 จำกในช่วงเดียวกันของปีก่อน กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอย่ำงมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก โดยในปี 2553 และปี 2554 ปริมำณ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.5 และร้อยละ 227.2
จำกปีก่อน ตำมลำดับ และปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมใน 9
เดือนแรก ปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.7 จำกในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่
จำหน่ำยเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทเน้นกำรจำหน่ำยส่งให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมมำกขึ้น
เนื่องจำกกำรจำหน่ำยให้กับลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยน้อยกว่ำกำรขำยปลีกน้ำมันผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมัน
แม้ว่ำอัตรำกำไรขั้นต้นจะไม่สูงมำกแต่ปริมำณกำรขำยต่อครั้งสูง นอกจำกนี้ กำรเพิ่มขึ้นของรำคำขำยส่งน้ำมันยังช่วยเสริม
ให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น โดยรำคำ
ขำยส่งน้ำมันเฉลี่ยในปี 2553 และปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 และร้อยละ 7.2 จำกปีก่อน ตำมลำดับ และใน 9 เดือนแรก
ปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จำกในงวดเดียวกันของปีก่อน
กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
อย่ำ งมี นัย สำคั ญในช่ วงที่ ผ่ำ นมำ ส่งผลให้สัดส่ว นรำยได้ จำกกำรค้ ำส่ง น้ำมัน เชื้อ เพลิง ให้ กับผู้ ค้ำ น้ำมันรำยอื่น และ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อรำยได้รวมจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น
จำกร้อยละ 12.7 ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.9 ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31.3 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 35.3 ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ
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ปี 2552
รำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมัน
รำยอื่นและผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรม
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผูป้ ระกอบกำร
อุตสำหกรรม
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันที่จำหน่ำยให้กบั
ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำคำขำยส่งให้กบั ผู้ค้ำน้ำมันรำย
อื่นและผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรม

ปี 2553

ปี 2554

9 เดือนแรก ปี
2555
8,610.33
10,703.73

(ล้ำนบำท)

1,179.92

2,455.35

(ร้อยละ)

(3.4)

108.1

250.7

81.8

(ร้อยละ)

15.8

85.5

227.2

79.7

(ร้อยละ)

(16.5)

12.2

7.2

1.1

1.2) รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่น
นอกจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชือ้ เพลิง บริษัทยังมีกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ำปลีกและค้ำ
ส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่ กำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT และ
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดต่ำงๆ ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT รวมถึงกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นภำยใน
สถำนีบริกำรน้ำมัน PT บริษัทมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นเท่ำกับ 358.89 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 245.69 ล้ำน
บำท ในปี 2553 เท่ำกับ 253.08 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 211.72 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำอื่นคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.7 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 0.7 ของรำยได้รวมจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ำในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำอื่นที่สำคัญ ได้แก่ รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนี
บริกำรน้ำมัน PT ซึ่งมีรำยได้เท่ำกับ 165.64 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 204.51 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 228.78
ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 199.62 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวกซื้อ
ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมจำนวนร้ำนสะดวกซื้อ PT Mart ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยอัตรำกำร
เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9
เดือนแรก ปี 2555 และอัตรำกำรเพิ่มจำนวนร้ำนสะดวกซื้อ PT Mart ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2555 และ ณ สิ้น เดือนกันยำยน
ปี 2555 แสดงได้ดังนี้
ปี 2552
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวกซื้อ
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้
จำนวนร้ำนสะดวกซื้อ PT Mart
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของร้ำนสะดวกซื้อ PT Mart

(ล้ำนบำท)
(ร้อยละ)
(สำขำ)
(ร้อยละ)

165.64
(8.2)
26
4.0
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ปี 2553
204.51
23.5
32
23.1

ปี 2554
228.78
11.9
35
9.4

9 เดือนแรก ปี
2555
199.62
15.4
51
50.0

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

สำหรับรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นส่วนที่เหลือมำจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำบำงรำยกำรในร้ำนสะดวก
ซื้อในลักษณะกำรค้ำส่ง ที่เน้นกำรขำยปริมำณมำกและให้ส่วนลดแก่ลูกค้ำ และกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน อย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทได้ทยอยยกเลิกกำรจำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวก
ซื้อในลักษณะกำรค้ำส่ง และคงเหลือเฉพำะกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน
เป็นหลัก ดังนั้น รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นในปัจจุบันเกือบทั้งหมดจึงมำจำกรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำในร้ำน
สะดวกซื้อ
2)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ 108.03 ล้ำน
บำท เท่ำกับ 190.90 ล้ำนบำท เท่ำกับ 307.27 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 370.78 ล้ำนบำท ในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9
เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงิ นรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเท่ำกับ 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 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมต่ำกว่ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรค่อนข้ำงมำก
เนื่องจำกกำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นกำรให้บริกำรกับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำ
น้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 จึงเป็นรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทจึงรับรู้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในงบกำรเงินรวมเฉพำะรำยได้จำกกำรให้บริกำรกับบุคคลภำยนอกเท่ำนั้น ซึ่งได้แก่ กำร
ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงกับ ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เฉพำะรำยที่ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันและ
ต้องกำรให้บริษัทขนส่งน้ำมันให้ ทั้งนี้ สำเหตุที่รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมมีแนวโน้ม
ลดลงอย่ำงต่อเนื่องเกิดจำกในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทเน้นกำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงภำยในกลุ่มเป็นหลัก


รำยได้อื่น

นอกจำกรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่เป็นรำยได้หลักของบริษทั บริษัทยังมีรำยได้อื่นเท่ำกับ 96.93 ล้ำน
บำท ในปี 2552 เท่ำกับ 86.60 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 134.66 ล้ำนบำท 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 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ
ทั้งนี้ รำยได้อื่นที่สำคัญ ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น โดยคิดเป็นร้อยละ 54.2 ร้อยละ 69.2
ร้อยละ 43.3 และร้อยละ 44.9 ของรำยได้อื่นในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำร
ให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่นประกอบไปด้ วย 1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เกิดจำกกำรที่บริษัท

ส่วนที่ 2 - หน้ำ 252

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ให้บริกำรเก็บรักษำน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นไว้ภำยในคลังน้ำมันของบริษัท และ 2) รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่
ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ที่เกิดจำกกำรที่ PTC ตกลงให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อย เช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร และร้ำน
ซ่อมรถ เป็นต้น เช่ำพื้นที่ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO เพื่อดำเนินธุรกิจ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีรำยได้อื่นจำก
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และ ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เป็นต้น
ในปี 2552 บริษัทมีรำยได้อื่นที่เป็นรำยกำรพิเศษ ได้แก่ กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวน 32.69 ล้ำนบำท
ที่เกิดขึ้นในปี 2552 เนื่องจำกที่ผ่ำนมำบริษัทได้ตกลงทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับกองทุนรวมแห่งหนึ่งโดยตกลงชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนเป็นเวลำ 60 เดือน ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2552 เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้งวดสุดท้ำยในปี
2552 จึงถือว่ำบริษัทได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรปรับโครงสร้ำงหนี้แล้วเสร็จ เจ้ำหนี้กองทุนรวมจึงลดหนี้ส่วนที่เหลือให้บริษัท
ทำให้บริษัทมีกำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษัทยังมีรำยได้อื่นที่เป็นรำยกำรพิเศษเกิดขึ้นในปี
2554 ได้แก่ รำยได้เงินชดเชยจำกกำรปรับลดรำคำน้ำมัน ซึ่งเกิดจำกกำรที่ภำครัฐมีนโยบำยที่จะปรับลดรำคำขำยปลีก
น้ำมันดีเซลและเบนซินลงมำกและทันทีในช่วงเดือนสิงหำคม ปี 2554 โดยลดรำคำขำยปลีกน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 95
และ น้ำมันเบนซิน 91 ลงทันที 3.00 บำทต่อลิตร 8.02 บำทต่อลิตร และ 7.17 บำทต่อลิตร ตำมลำดับ ภำครัฐจึงต้องมี
มำตรกำรเพื่อช่วยลดผลกระทบที่มีต่อผู้ค้ำน้ำมันแต่ละรำย โดยลดเงินสมทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง 2.8 บำทต่อลิตร
7.5 บำทต่อลิตร และ 6.7 บำทต่อลิตร สำหรับน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันเบนซิน 91 ตำมลำดับ และจ่ำยเงิน
ชดเชยให้ผู้ค้ำน้ำมันแต่ละรำยเท่ำกับจำนวนเงินสมทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง


ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำร

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
ต้นทุน จำกกำรจำหน่ำยสิ นค้ำ และให้บ ริกำรสำมำรถแบ่ง ออกเป็น ต้น ทุน จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ และต้นทุ นจำกกำร
ให้บริกำร ดังนี้
1)

ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ

บริษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เท่ำกับ
9,169.26 ล้ำนบำท เท่ำกับ 14,954.21 ล้ำนบำท เท่ำกับ 26,729.83 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 29,323.85 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิง และ 2) ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่น
1.1) ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง
ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำเกือบทั้งหมดเป็นต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งได้แก่ ต้นทุน
น้ำมันที่บริษัทซื้อจำกไทยออยล์และผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นเพื่อจำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริษัทมี
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ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เท่ำกับ 8,835.90 ล้ำนบำท
เท่ำกับ 14,736.15 ล้ำนบำท เท่ำกับ 26,505.62 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 29,136.56 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็นร้อยละ
96.4 ร้อยละ 98.5 ร้อยละ 99.2 และร้อยละ 99.4 ของต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือน
แรก ปี 2555 ตำมลำดับ
ในปี 2552 บริษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 3.2 จำกปีก่อน แม้ว่ำปริมำณ
น้ำมันทั้งหมดที่จำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งในปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 จำกปีก่อน แต่กำรลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญของรำคำซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยในปี 2552 ซึ่งลดลงร้อยละ 18.5 จำกปีก่อน เนื่องจำกต้นทุนกำรกลั่นน้ำมัน
เชื้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลั่นน้ำมันในประเทศลดลง ทำให้ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2552 ลดลง
อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ บริษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2553 และปี 2554 เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 66.8 ร้อยละ 79.9 จำก
ปีก่อน ตำมลำดับ และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.6 จำกในงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันทั้งหมดที่จำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำ
ส่ง โดยปริมำณน้ำมันทั้งหมดที่จำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งในปี 2553 และปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 และ ร้อย
ละ 70.0 จำกปีก่อน ตำมลำดับ และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.2 จำกงวดเดียวกันของปีก่อน นอกจำกนี้
กำรเพิ่มขึ้นของรำคำซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยก็เป็นอีกปัจจัย ที่ส่งผลให้ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น โดย
รำคำซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยในปี 2553 และปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 และร้อยละ 5.8 จำกปีก่อนตำมลำดับ และใน 9
เดือนแรก ปี 2555 รำคำซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จำกในงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รำคำซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ยในช่วงเวลำดังกล่ำวปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกำรเพิ่มขึ้นของรำคำขำยปลีกน้ำมันในช่วงเวลำเดียวกัน
เนื่องจำกโดยทั่วไป หำกต้นทุนกำรกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลั่นน้ำมันในประเภทเพิ่มขึ้นหรือลดลง รำคำ
ขำยปลีกมักจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อรักษำระดับค่ำกำรตลำดให้คงที่
ปี 2552
ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิง
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันทั้งหมดที่จำหน่ำย
ที่จำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำคำซื้อน้ำมันเฉลี่ย
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำคำขำยปลีกภำยในสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO

ปี 2553

ปี 2554

9 เดือนแรก ปี
2555
26,505.62
29,136.56
79.9
54.6

(ล้ำนบำท)
(ร้อยละ)

8,835.90
(3.2)

14,736.15
66.8

(ร้อยละ)

18.7

42.7

70.0

52.2

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(18.5)
(15.3)

16.9
16.6

5.8
6.0

1.6
2.7
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1.2) ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่น
บริษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นเท่ำกับ 333.35 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 218.06 ล้ำนบำท
ในปี 2553 เท่ำกับ 224.22 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 187.29 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ต้นทุนจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ำอื่นที่สำคัญได้แก่ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำร
น้ำมัน PT ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมปริมำณกำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคภำยใน
ร้ำนสะดวกซื้อ ที่เพิ่มขึ้นตำมจำนวนร้ำนสะดวกซื้อ PT Mart และ Max Mart ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ยกเว้นในปี 2553 ที่ต้นทุน
จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำอื่นลดลงจำกในปี 2552 เนื่องจำกในปี 2553 บริษัทได้ทยอยยกเลิกกำรจำหน่ำยสินค้ำบำงรำยกำร
โดยบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรจำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคผ่ำนร้ำนสะดวกซื้อ PT Mart และ Max Mart และกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เป็นหลัก
2)

ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ในปี 2552 ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดคือต้นทุนค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
รถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งเป็นค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้ไปในกำรขนส่งน้ำมันในแต่ละเที่ยว โดยต้นทุนค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ
รถบรรทุกน้ำมันประกอบไปด้วย 1) ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทซื้อจำกโรงกลั่นน้ำมันหรือผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นเพื่อใช้ภำยใน
กิจกำร ที่เกิดจำกกำรที่รถบรรทุกน้ำมันแต่ละคันต้องเติมน้ำมันจำกถังสำรองน้ำมันเพื่อใช้ภำยในกิจกำรที่อยู่ในแต่ละคลัง
น้ำมันก่อนกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันในแต่ละเที่ยว และ 2) ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่รถบรรทุกน้ำมันเติมจำกสถำนีบริกำรน้ำมัน
PT ประเภท COCO ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ รถบรรทุกน้ำมันต้องขนส่งน้ำมันระยะทำงไกลจึงจำเป็นต้องเติมน้ำมันระหว่ำงทำง
บริษัทกำหนดให้รถบรรทุกน้ำมันดังกล่ำวต้องเติมน้ำมันจำกสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO ซึ่งเป็นสถำนีบริกำร
น้ำมันที่ PTC เป็นผู้บริหำรงำน ดังนั้น ต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2552 ซึ่ง
เท่ำกับ 55.41 ล้ำนบำท จึงประกอบไปด้วยต้นทุนค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่รถบรรทุกน้ำมันเติมจำกถังสำรองน้ำมันเพื่อใช้
ภำยในกิจกำรและต้นทุนค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่รถบรรทุกน้ำมันเติมจำกสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO ในขณะที่
ต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับ 30.43 ล้ำนบำท มีเพียงต้นทุนค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่รถบรรทุกน้ำมันเติมจำกถังสำรองน้ำมันเพื่อใช้ ภำยในกิจกำรเท่ำนั้น เนื่องจำกเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรทำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก ในขณะที่ต้นทุนค่ำน้ำมันที่รถบรรทุกน้ำมันเติมจำกสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO
เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ในปี 2553 บริษัทมีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ
149.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 93.80 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ทั้งนี้ สำเหตุที่ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในปี
2553 เพิ่มขึ้นจำกในปีก่อนเกิดจำก 1) กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ PTC และบริษัทย่อยซึ่ง
เป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในปี 2553 ส่งผลให้บริษัทมีกำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิงกับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีต้นทุนค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นตำมกำร
ให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในปี 2553 นอกจำกนี้ กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงยัง
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ส่งผลให้บริษัทมีกำรใช้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจำกผู้ให้บริกำรขนส่งน้ำมันทั่วไปในบำงช่วงเวลำที่ควำมต้องกำรขนส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงสูงกว่ำควำมสำมำรถในกำรขนส่งน้ำมันของรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทในขณะนั้น บริษัทจึงมีต้นทุนค่ำจ้ำง
ผู้ให้บริกำรขนส่งน้ำมันทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และ 2) บริษัทยังจัดประเภท
รำยกำรต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2553 ใหม่ โดยบันทึกค่ำเสื่อมรำคำรถบรรทุกน้ำมันและส่วน
ควบ ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำรถบรรทุกน้ำมันและส่วนควบ และค่ำเบี้ยประกันภัยรถบรรทุ กน้ำมัน เป็นต้นทุนจำกกำร
ให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2553 เพิ่มขึ้นจำกในปีก่อน
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมในปี 2553 เท่ำกับ 16.30 ล้ำนบำท
ลดลง 14.14 ล้ำนบำทจำกในปีก่อน เนื่องจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี 2553 เป็นกำร
ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 บริษัทจึง
บันทึกต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อ เพลิงในส่วนที่เกิดจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับ PTC และ
บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 เป็นต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงในงบกำรเงินรวม โดย
คำนวณจำกสัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทย่อยต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงรวม
ในปี 2554 ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 60.42 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้ อเพลิงตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2554 เท่ำกับ 209.62 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ยังคงเป็นผลมำจำกต้นทุนค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถบรรทุกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตำมปริมำณกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 นอกจำกนี้ กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงบำงส่วนยังเกิดจำกค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกน้ำมันและส่วนควบและค่ำเบี้ยประกันภัยรถบรรทุกน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกในปี 2554 บริษัทยังคง
ลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับควำมต้องกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงของ PTC และบริษัทย่อยซึ่ง
เป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ตำมงบกำรเงินรวมในปี 2554 มีจำนวนเท่ำกับ 12.35 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2553 ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ 16.30 ล้ำนบำท
เนื่องจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2554 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC
และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 เช่นเดียวกับในปีก่อน แต่ ในปี 2554 สัดส่วนรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ต่อรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงรวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน ดังนั้น ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ตำมงบกำรเงิน
รวม ซึ่งเป็นต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับบุคคลภำยนอก ที่คำนวณจำกสัดส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบุคคลภำยนอกต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงรวม จึงลดลงจำกปีก่อน
ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 กำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็น
ผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ยังคงเพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ บริษัท
มีต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เท่ำกับ 193.17 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำกในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ ต้นทุนจำกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมใน 9
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เดือนแรก ปี 2555 มีจำนวนเท่ำกับ 5.31 ล้ำนบำท ลดลงจำกในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกสัดส่วนรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบุคคลภำยนอกต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงรวม ใน 9 เดือนแรก
ปี 2555 ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมที่คำนวณได้
จำกลดลง


กำไรขั้นต้นและอัตรำกำไรขั้นต้น

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
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 4.93
ในปี 2552 ลดลงเหลือร้อยละ 4.53 ในปี 2553 ลดลงเหลือร้อยละ 3.86 ในปี 2554 และลดลงเหลือร้อยละ 3.85 ใน 9
เดือนแรก ปี 2555 แม้ว่ำค่ำกำรตลำดเฉลี่ยสำหรับกำรจำหน่ำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือน
แรก ปี 2555 ค่อนข้ำงคงที่ ทั้งนี้ สำเหตุที่บริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำเกิดจำกกำรที่ธุรกิจค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเติบโตขึ้นอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำให้สัดส่วนรำยได้
จำกกำรค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงรวมเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 12.7 ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.9 ในปี 2553 เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 31.3 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.3 ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ในขณะที่อัตรำกำไรขั้นต้นในธุรกิจค้ำส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่ำกว่ำกำไรขั้นต้นในธุ รกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทและธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท บริษัทจึงมีอัตรำ
กำไรขั้นต้นลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำ


ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2554 เท่ำกับ 403.37 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ
611.18 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 832.79 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 902.33 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรกปี 2555
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ในช่วงที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่สำคัญ ได้แก่ 1) ค่ำตอบแทนพนักงำน 2) ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 3) ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย 4) ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริมกำรขำย และ 5) ค่ำ
สำธำรณูปโภค
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1)

ค่ำตอบแทนพนักงำน

ค่ำตอบแทนพนักงำนประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิกำรพนักงำน และเงินสมทบประกันสังคม
และกองทุนทดแทน เป็นต้น ทั้งนี้ กำรประกอบธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทและธุรกิ จ
ขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงได้ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องมีพนักงำนปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนงำนเป็นจำนวนมำก
โดยเฉพำะพนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมันและพนักงำนขับรถบรรทุกน้ำมัน ค่ำตอบแทนพนักงำนจึงเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำรที่สำคัญของบริษัท โดยในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ค่ำตอบแทนพนักงำนคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.3 ร้อยละ 39.1 ร้อยละ 44.9 และร้อยละ 46.9 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ตำมลำดับ
ค่ำตอบแทนพนักงำนในช่วงที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีค่ำตอบแทนพนักงำน
เท่ำกับ 142.28 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 239.08 ล้ำนบำท ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น 373.55 ล้ำนบำท ในปี
2554 สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีค่ำตอบแทนพนักงำนเท่ำกับ 422.81 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของ
ค่ำตอบแทนพนักงำนในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน้ำมัน PT ประเภท COCO
อย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำเพื่อเพิ่มรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท และกำรลงทุน
เพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเป็นจำนวนมำกเพื่อรองรับควำมต้องกำรขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันของ PTC และบริษัทย่อยซึ่ง
เป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้บริษัท
จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนพนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมันและพนักงำนขับรถบรรทุกตำมจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันและ
รถบรรทุกน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO ในอนำคต บริษัทยังรับ
พนักงำนใหม่เป็นจำนวนมำกเข้ำมำฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่จะเปิดให้บริกำรใหม่ตำมที่
บริษัทตั้งเป้ำหมำยไว้ นอกจำกนี้ บริษัทยังเพิ่มจำนวนพนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆ ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์ก ร
เช่น เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยธุรกำร เป็นต้น เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต
สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 นอกจำกกำรเพิ่มจำนวนพนักงำนที่เป็นสำเหตุให้บริษัทมีค่ำตอบแทน
พนักงำนเพิ่มขึ้น กำรปรับเพิ่มเงินเดือนและอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนเพื่อรองรับกับนโยบำยกำรปรับขึ้นค่ำแรงขั้นต่ำ 300
บำทต่อวันและเงินเดือนปริญญำตรี 15,000 บำท ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีค่ำตอบแทนพนักงำนเพิ่มขึ้นใน 9
เดือนแรก ปี 2555
2)

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน

ในกำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษทั และบริษัทย่อย บริษัทมีนโยบำยที่จะลงทุน
เป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมัน รถบรรทุกน้ำมัน และคลังน้ำมัน เพื่อให้บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรขนส่งและขนถ่ำย
น้ำมันเชื้อเพลิง และกำรสำรองน้ำมันให้เพียงพอสำหรับกำรจำหน่ำยน้ำมันและเหมำะสมกับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้
สำหรับสำรองน้ำมัน รวมถึงกำรจำหน่ำยน้ำมันไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยกลุ่มต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม บริษัทจึงมีที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์เป็นหนึ่งในสินทรัพย์หลัก ส่งผลให้ค่ำเสื่อมรำคำเป็นหนึ่งในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรที่สำคัญ
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โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.2 ร้อยละ 15.1 ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 8.2 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี
2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ
บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำในปี 2553 เท่ำกับ 92.42 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกในปี 2552 ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ
61.46 ล้ำนบำท สำเหตุที่บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำในปี 2553 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนค่อนข้ำงมำกเกิดจำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวน
สถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO ในปี 2553 นอกจำกนี้ในปี 2553 บริษัทยังปรับปรุงวิธีกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับ
สัญญำเช่ำรถบรรทุกน้ำมันใหม่ จำกเดิมที่บริษัทบันทึกค่ำเช่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร บริษัท
ปรับปรุงใหม่โดยบันทึกมูลค่ำรถบรรทุกน้ำมันตำมสัญญำเช่ำทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ของบริษัทและบันทึกหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำรถบรรทุกน้ำมันเป็นหนี้สินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำในปี 2553 เพิ่มขึ้นจำกค่ำเสื่อมรำคำของรถบรรทุก
น้ำมันและส่วนควบที่บันทึกเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในปี 2553 ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำเท่ำกับ 88.68 ล้ำน
บำท ลดลงจำกในปี 2553 ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ 92.42 ล้ำนบำท แม้ว่ำบริษัทยังคงมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน
PT ประเภท COCO ในปี 2554 แต่บริษัทมีกำรจัดประเภทรำยกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยใหม่ในปี 2554 โดยบริษัทบันทึกค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกน้ำมันและส่วนควบเป็นต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ค่ำเสื่ อมรำคำที่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2554 ลดลง ทั้งนี้ บริษัทยังคงลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท
COCO อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เท่ำกับ
74.35 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกในงวดเดียวกันของปีก่อน
บริษัทมีค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินเท่ำกับ 53.84 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 53.85 ล้ำนบำท ในปี 2553
เท่ำกับ 27.22 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 45.94 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 โดยค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.3 ร้อยละ 8.8 ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 5.1 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2554
และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินที่สำคัญ ได้แก่ ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำรถบรรทุก
น้ำมัน ค่ำซ่อมแซมสถำนีบริกำรน้ำมันใหม่บำงส่วนที่เกิดขึ้น และค่ำปรับปรุงและตกแต่งสถำนีบริกำรน้ำมัน PT เดิม เพื่อ
ปรับปรุงภำพลักษณ์ของสถำนีบริกำรน้ำมัน สำหรับในปี 2554 บริษัทมีค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินลดลงจำกปีก่อน เนื่องจำก
บริษัทมีกำรจัดประเภทรำยกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยใหม่ โดยบันทึกค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำรถบรรทุกน้ำมันเป็ นต้นทุน
จำกกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2554
ลดลง สำหรับใน 9 เดือนแรกปี 2555 บริษัทมีกำรเช่ำคลังน้ำมันใหม่เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนบริษัทจึง มีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น และมีกำรลงทุนสถำนีบริกำรน้ำมันใหม่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำปีก่อนหน้ำ
3)

ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย

ในกำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท บริษัทเน้นกำรเช่ำสถำนี
บริกำรน้ำมันที่เจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันไม่ประสงค์ที่จะดำเนินกิจกำรต่อมำปรับปรุงและเปิดให้บริกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน
PT ส่งผลให้ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยเป็นหนึ่งในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำรที่สำคัญของบริษัท โดยในปี 2552
ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 6.2 ร้อยละ 8.3 ร้อยละ 10.6 และ
ร้อยละ 11.5 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ตำมลำดับ ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยที่สำคัญคือค่ำเช่ำที่ดินที่บริษัท
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เช่ำเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) กำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
ประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำจึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยของบริษัทมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทมีค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย เท่ำกับ 24.85 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น
50.59 ล้ำนบำท ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็น 87.91 ล้ำนบำท ในปี 2554
สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย เท่ำกับ 103.78 ล้ำนบำท กำร
เพิ่มขึ้นของค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ส่วนใหญ่ยังคงเกิดจำกค่ำเช่ำที่ดินสำหรับสถำนีบริกำร
น้ำมันที่เพิ่มขึ้นตำมจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO ที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับในปีที่ผ่ำนมำ และค่ำเช่ำที่ดินใน
9 เดือนแรกยังเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทมีกำรเช่ำคลังน้ำมันใหม่เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนในปี 2555
4)

ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริมกำรขำย

ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรหนึ่งที่สำคัญของ
บริษัท โดยสัดส่วนค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำยคิดเป็นร้อยละ 8.4 ร้อยละ 9.1 ร้อยละ 8.7 และร้อยละ
9.5 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ค่ำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำยส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยจัด กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยในธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มปริมำณกำรเติมน้ำมันในแต่ละครั้งและเติมน้ำมันจำกสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
อย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรแจกน้ำดื่มหรือสินค้ำส่งเสริมกำรขำยอื่นให้กับลูกค้ำที่เติมน้ำมันครบจำนวนที่กำหนดไว้ และกำร
รับสมัครสมำชิกของสถำนีบริกำรน้ำมัน PT เพื่อสะสมคะแนนจำกกำรเติมน้ำมันในแต่ละครั้ง โดยคะแนนที่สะสมสำมำรถ
นำมำแลกสินค้ำหรือของรำงวัลตำมที่บริษัทกำหนด นอกจำกนี้ บริษัทยังสนับสนุนสินค้ำส่งเสริมกำรขำยให้กับตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัทที่สั่งซื้อน้ำมันครบตำมจำนวนที่กำหนดเพื่อให้สถำนีบริกำรน้ำมันของตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของ
บริษัท (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO) สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยได้ในลักษณะเดียวกับสถำนีบริกำรน้ำมัน
ของบริษัท (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันภำยในสถำนีบริกำร
น้ำมัน ทั้งนี้ บริษัทมีค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริมกำรขำยเท่ำกับ 33.82 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 55.73
ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 72.42 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 85.96 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.2 ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 4.3 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2554
และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ
5)

ค่ำสำธำรณูปโภค

บริษัทมี ค่ำสำธำรณู ปโภค ซึ่งได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำและน้ำประปำ ค่ำโทรศัพ ท์ และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ ท
เท่ำกับ 20.90 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 30.90 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 40.70 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ
39.24 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.2 ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 4.3 ของ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ค่ำสำธำรณูปโภค
ในช่วงที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO
6)

ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดินรอจำหน่ำย

ในปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2552 มีมติให้บริษัท
จำหน่ำยที่ดินบำงส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อนำเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สินมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้ตกลงจำหน่ำยที่ดินดังกล่ำวในรำคำ 11.20 ล้ำนบำท ให้กับ บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวมีกรรมกำรของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร 2 ท่ำน
ได้แก่ นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร และ นำงฉัตรแก้ว คชเสนี และบริษัทดังกล่ำวถือหุ้นโดย นำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร นำง
ฉัตรแก้ว คชเสนี และกลุ่มญำติสนิทของนำยพิทักษ์ รัชกิจประกำร และนำงฉัตรแก้ว คชเสนี ในขณะที่ที่ดินรอกำรจำหน่ำย
ดังกล่ำวมีมูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกับ 26.77 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทมีผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดินรอกำรจำหน่ำย
เท่ำกับ 15.57 ล้ำนบำทและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552
7)

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ในปี 2554 บริษัทมีกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในส่วนของที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ของสถำนี
บริกำรน้ำมันประเภท COCO บำงสำขำ และคลังน้ำมันบำงแห่ง เพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชีของที่ดินอำคำรและอุปกรณ์
สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้และกำไรของสินทรัพย์ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ในส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสะท้อนถึง
รำคำตลำด ในปี 2554 บริษัทจึงรับรู้ผลกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์คิดเป็นจำนวน 26.79 ล้ำนบำท เป็นส่วน
หนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2554


ต้นทุนทำงกำรเงิน

ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ ำนมำ โดยบริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 60.22
ล้ำนบำท ในปี 2552 ลดลงเหลือ 57.56 ล้ำนบำท ในปี 2553 ลดลงเหลือ 47.27 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 39.58
ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 แม้ว่ำในปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวเพิ่มขึ้นจำกในปี
ก่อน แต่บริษัทกลับมีต้นทุนทำงกำรเงินลดลง เนื่องจำกที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับสถำบันกำรเงินและ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง บริษัทจึงยังไม่สำมำรถกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจและกำรลงทุนขยำย
ธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม ทำให้ ณ สิ้นปี 2552 เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลอื่น เนื่องจำกไม่มีหลักประกัน จึงมีอัตรำดอกเบี้ยสูงกว่ำเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้น
มำ บริษัทได้กู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลอื่น ส่งผลให้ต้นทุน
ทำงกำรเงินเฉลี่ยของบริษัทปรับลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำ
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ภำษีเงินได้

บริษัทมีภำษีเงินได้เท่ำกับ 20.03 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 39.34 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 102.72 ล้ำน
บำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 65.13 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ทั้งนี้ ภำษีเงินได้ที่บริษัทต้องชำระในแต่ละปีมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของกำไรสุทธิ แต่ในปี 2552 และปี 2553 ภำษีที่บริษัทต้องชำระมีจำนวนไม่สูงมำก
เนื่องจำกในปี 2550 บริษัทขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน ทำให้บริษัทสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุน
ดังกล่ำว (Tax Loss Carried Forward) ในกำรคำนวณภำษีเงินได้ที่ต้องชำระในปี 2552 บริษัทจึงไม่มีภำษีเงินได้ที่ต้อง
ชำระมีเพียงบริษัทย่อยของบริษัทที่ต้องชำระภำษีเงินได้คิดเป็นจำนวน 20.03 ล้ำนบำท ในปี 2552 ในขณะที่ในปี 2553
บริษัทยังสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) ที่เหลือจำกปี 2552 ได้บำงส่วน
บริษัทจึงมีภำษีเงินได้ที่ต้องชำระเพียง 7.67 ล้ำนบำท ในปี 2553 ในขณะที่บริษัทย่อยต้องชำระภำษีเงินได้ในปี 2553
เท่ำกับ 31.67 ล้ำนบำท
สำหรับในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ค่อนข้ำงมำก รวมทั้งบริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
จำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) อีกต่อไป ภำษีเงินได้ที่บริษัทต้องชำระในปี 2554 จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก
จำกในปี 2553 ในขณะที่ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีภำษีเงินได้ที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจำกบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนภำษีเงินได้ต่อกำไรสุทธิใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ยังคงต่ำกว่ำงวด
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกกำรปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 จำกร้อยละ 30.0 เหลือร้อยละ 23.0


กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2552 ถึงปี 2554 เท่ำกับ 90.45 ล้ำนบำท เท่ำกับ 89.15 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 226.42
ล้ำนบำท สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 249.11 ล้ำนบำท กำไรสุทธิของบริษัทมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชือ้ เพลิง สำหรับในปี 2553 แม้ว่ำในปี 2553 บริษัทจะมีอัตรำกำไร
ขั้นต้น เท่ำกับร้อยละ 4.53 ลดลงจำกปีในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 4.93 และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2553
เท่ำกับ 611.18 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับ 403.37 ล้ำนบำท แต่กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ำยได้ในปี 2553 ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 710.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกในปี
2552 ซึ่งเท่ำกับ 477.14 ล้ำนบำท ค่อนข้ำงมำก และเมื่อหักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร บริษัทมีกำไรจำกกำร
ดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น) เท่ำกับ 99.45 ล้ำนบำท เพิ่มสูงขึ้นจำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับ 73.77 ล้ำนบำท ดังนั้น สำเหตุ
หลักที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2553 น้อยกว่ำในปี 2552 เล็กน้อย เกิดจำกกำรที่บริษัทมีกำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำง
หนี้ จำนวน 32.69 ล้ำนบำทเกิดขึ้นในปี 2552 ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทไม่มีกำไรจำกรำยกำรพิเศษดังกล่ำว นอกจำกนี้
ในปี 2552 บริษัทสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) ทำให้บริษัทมีภำษีเงิน
ได้ที่ต้องชำระเพียง 20.03 ล้ำนบำท ในปี 2552 โดยเป็นภำษีเงินได้ที่บริษัทย่อยต้องชำระ ในขณะที่ในปี 2553 บริษัท
สำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีได้เพียงบำงส่วน บริษัทจึงมีภำษีเงินได้ที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นเป็น 39.34 ล้ำนบำท
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ในปี 2554 แม้ว่ำบริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงเหลือร้อยละ 3.86 แต่กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่
บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ำยได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.0 จำกปีก่อน เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี
2554 เพิ่มขึ้นจำกในปีก่อนค่อนข้ำงมำก โดยเพิ่ มขึ้นเป็น 226.42 ล้ำนบำท ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 137.28 ล้ำน
บำทจำกปีก่อน กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจำหน่ำยได้ในปี 2554 ส่งผลให้บริษัทมีกำไร
ขั้นต้นในปี 2554 เท่ำกับ 1,074.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 363.90 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรมีจำนวนทั้งสิ้น 832.79 ล้ำนบำท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเพียง 221.61 ล้ำนบำทจำกปีก่อน บริษัทจึงมีกำไรจำกกำร
ดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น) เท่ำกับ 241.75 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 142.30 ล้ำนบำทจำกปีก่อน
สำหรับใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทยังคงมีอัตรำกำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับในปี 2554 โดยเท่ำกับร้อยละ 3.85
ดังนั้น กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จำหน่ำยยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 249.11
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 111.03 ล้ำนบำทจำกในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยใน
9 เดือนแรก ปี 2555 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ำกับ 1,175.91 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เพิ่มขึ้น 461.21 ล้ำน
บำทจำกในงวดเดียวกันของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มจำนวนพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจใน
อนำคตและกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนใน 9 เดือนแรก ปี 2555 รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของค่ำเช่ำและสิทธิตัด
จำหน่ำย ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำสำธำรณูปโภค ที่เพิ่มขึ้นตำมจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำรเท่ำกับ 902.33 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เพิ่มขึ้น 356.93 ล้ำนบำทจำกในงวดเดียวกันของปี
ก่อน ส่งผลให้กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น) ใน 9 เดือนแรกปี 2555 มีจำนวนเท่ำกับ 273.58 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 104.28 ล้ำนบำทจำกในงวดเดียวกันของปีก่อน

12.2.3 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน


สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,796.92 ล้ำนบำท เท่ำกับ 2,126.77 ล้ำนบำท และ
เท่ำกับ 2,874.64 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 ร้อยละ 18.4 และร้อยละ 35.2 ต่อปี
สำหรับปี 2552 ถึงปี 2554 ตำมลำดับ และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 3,358.26 ล้ำนบำท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จำก ณ สิ้นปี 2554 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงเวลำดังกล่ำวมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
ลูกหนีอ้ ื่น สินค้ำคงเหลือ และที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ กำรเติบโตของธุรกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย
เนื่องจำกบริษัทเน้นกำรลงทุนและเป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมัน คลังน้ำมัน และรถบรรทุกน้ำมันเป็นหลัก
เพื่อให้บริษัทสำมำรถควบคุมและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงครบวงจรตั้งแต่กำรขนส่งน้ำมัน เก็บรักษำและสำรองน้ำมัน และ
กำรจำหน่ำยและส่งมอบน้ำมันให้กบั ลูกค้ำในแต่ละธุรกิจ บริษัทจึงมีกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรค่อนข้ำงมำก โดยสินทรัพย์
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ถำวรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ร้อยละ 51.1 ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 52.6 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554
และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ตำมลำดับ
1)

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เท่ำกับ
199.35 ล้ำนบำท เท่ำกับ 199.34 ล้ำนบำท เท่ำกับ 365.62 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 237.79 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 11.1 ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 7.1 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้น
เดือนกันยำยน ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี
2555 มีรำยละเอียดดังนี้
1.1) ลูกหนี้กำรค้ำ
บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เท่ำกับ 117.18
ล้ำนบำท เท่ำกับ 139.51 ล้ำนบำท เท่ำกับ 131.03 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 117.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ลูกหนี้กำรค้ำของ
บริษัทและบริษัทย่อยเกิดจำกกำรขำยเชื่อสินค้ำและบริกำรให้กับลูกค้ำบำงรำยที่ได้รับวงเงินขำยเชื่อจำกบริษัท ทำให้ ณ
สิ้นงวดบัญชี บริษัทมียอดหนี้จำกกำรขำยเชื่อที่รอเรียกเก็บจำกลูกค้ำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท กำรขำยส่วนใหญ่เป็นกำรขำยเงินสด โดยลูกค้ำต้องชำระเงินทันทีที่เติมน้ำมัน
ในขณะที่ ธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัทและธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ ค้ำ
น้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม กำรขำยส่วนใหญ่เป็นกำรขำยเชื่อ อย่ำงไรก็ตำม ลูกค้ำส่วนใหญ่บริษัทจะ
กำหนดระยะเวลำขำยเชื่อไม่เกิน 3 วัน ในขณะที่ลูกค้ำบำงส่วนบริษัทกำหนดให้ต้องชำระเงินล่วงหน้ำก่อนสั่งซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงแต่ละครั้ง สัดส่วนลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทจึงไม่สูงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้จำกกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ รำยละเอียดของลูกหนี้กำรค้ำ ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เมื่อแบ่ง
ตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงชำระสำมำรถแบ่งได้ ดังนี้
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555
(ปรับปรุง) 1/
(ปรับปรุง)
(ตรวจสอบ)
(สอบทาน)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี้
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
- ไม่เกิน 90 วัน
- มำกกว่ำ 90 วันแต่ไม่เกิน 180 วัน
- มำกกว่ำ 180 วันแต่ไม่เกิน 360 วัน
- มำกกว่ำ 360 วัน

19.52

12.4

20.37

11.1

10.71

7.8

4.67

3.6

2.87
0.07

1.8
0.0

0.06
4.46
0.07

0.0
2.4
0.0

0.01
0.07

0.0
0.0

0.01
0.03
-

0.0
0.0
-
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31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555
(ปรับปรุง) 1/
(ปรับปรุง)
(ตรวจสอบ)
(สอบทาน)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
22.47
14.2
24.95
13.6
10.79
7.8
4.72
3.7

รวมลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี้
75.79
48.1
57.83
31.4
77.24
55.9
80.82
62.8
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี้
- ไม่เกิน 90 วัน
13.06
8.3
52.16
28.3
29.74
21.5
27.92
21.7
- มำกกว่ำ 90 วันแต่ไม่เกิน 180 วัน
1.06
0.7
9.32
5.1
4.16
3.0
1.22
0.9
- มำกกว่ำ 180 วันแต่ไม่เกิน 360 วัน
4.85
3.5
1.07
0.8
- มำกกว่ำ 360 วัน
45.32
28.7
39.74
21.6
11.32
8.2
12.88
10.0
รวมลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
135.22
85.8
159.06
86.4
127.32
92.2
123.90
96.3
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(40.51) (25.7) (44.50) (24.2)
(7.08)
(5.1) (11.58)
(9.0)
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
117.18
74.3
139.51
75.8
131.03
94.9
117.04
91.0
หมำยเหตุ: 1/ ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 บริษัทยังไม่ได้แสดงภำระ
หนี้ในส่วนของ บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด และ บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีกรรมกำรและผู้
ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท ดังนั้น ตำรำงแสดงอำยุลูกหนี้กำรค้ำข้ำงต้นจึงปรับปรุงใหม่ โดยแสดงยอดหนี้
ของ บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด และ บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด ในส่วนของลูกหนี้กำรค้ำบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดในแต่ละปีส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 85.8
ร้อยละ 86.4 ร้อยละ 92.2 และร้อยละ 96.3 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน
ปี 2555 ตำมลำดับ และลูกหนี้กำรค้ำส่วนที่เหลือเป็นลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.2
ร้อยละ 13.6 ร้อยละ 7.8 และร้อยละ 3.7 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี
2555 ตำมลำดับ
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เท่ำกับ 157.69 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นลูกหนี้กำรค้ำ
กิจกำรอื่น จำนวน 135.22 ล้ำนบำท และลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 22.47 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ลูกหนี้กำรค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ยังอยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี้ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 19.52 ล้ำนบำท
ในขณะที่ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2.87 ล้ำนบำท เป็นลูกหนี้
กำรค้ำที่ค้ำงชำระเกิดจำกวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ไม่ตรงกับรอบวันที่จ่ำยเช็คของบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงยังไม่ได้รับ
ชำระ ณ วันที่ครบกำหนดชำระ ลูกหนี้กำรค้ำดังกล่ำวจึงเป็นลูกหนี้กำรค้ำที่ค้ำงชำระไม่เกิน 1 ถึง 2 สัปดำห์ บริษัทจึงยังถือ
ว่ำลูกหนี้กำรค้ำดังกล่ำวอยู่ในเงื่อนไขกำรค้ำปกติ สำหรับ ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ
360 วัน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 0.07 ล้ำนบำท เป็นค่ำบริกำรซ่อมแซมสถำนีบริกำรน้ำมันที่บริษัทเรียกเก็บจำกบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
และยังอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วงปี 2552 เนื่องจำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เข้ำใจว่ำบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรซ่อมแซมสถำนีบริกำรน้ำมันที่ บริษัทที่เกี่ยวข้องเช่ำจำกบริษัทเพื่อดำเนินงำน ทำให้
บริษัทมียอดลูกหนี้กำรค้ำดังกล่ำว ณ สิ้นปี 2552 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวและตัดหนี้
ดังกล่ำวออกไปในปี 2555 เพื่อยุติควำมขัดแย้ง โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ ำยที่เกิดขึ้นหลังจำกนี้
สำหรับลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น ลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำที่
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ยังอยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี้ และลูกหนี้กำรค้ำที่เกินกำหนดชำระเนื่องจำกรอบกำรจ่ำยเช็ค ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ
75.79 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 13.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงชำระเกินกำหนด บริษัท
ได้กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) ซึ่งมีหน้ำที่ดูแลลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่ง และผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน ซึ่งมีหน้ำที่
ดูแลกำรจำหน่ำยน้ำมันภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน ทำหน้ำที่ติดตำมและสอบถำมกำรชำระเงินจำกลูกค้ำ หำกบริษัทไม่
สำมำรถหำข้อสรุปได้ภำยในระยะเวลำ 60 วันหลังจำกครบกำหนดชำระหนี้ เจ้ำหน้ำที่ส่วนกฎหมำยจะออกหนังสือทวง
ถำมไปยังลูกค้ำ และหำกบริษัทยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปภำยในระยะเวลำ 90 วันหลังจำกครบกำหนดชำระหนี้ เจ้ำหน้ำที่
ส่วนกฎหมำยจะดำเนินกำรฟ้องต่อไป สำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่เลยวันครบกำหนดชำระหนี้มำกกว่ำ 90 วัน แต่ได้ทำสัญญำ
รับสภำพหนี้และผ่อนชำระหนี้ บริษัทจะยังคงบันทึกเป็นลูกหนี้กำรค้ำ ที่เกินกำหนดชำระต่อไป โดยจะทยอยตัดชำระหนี้
เมื่อลูกหนี้กำรค้ำดังกล่ำวผ่อนชำระหนี้ตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน
สำหรับลูกหนี้ที่บริษัทได้ดำเนินกำรฟ้องร้องแล้ว โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
เท่ำกับ 40.51 ล้ำนบำท
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เท่ำกับ 184.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกในปี 2552 โดยเพิ่มขึ้น
ในทิศทำงเดียวกับรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำทั้งกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กันและกิจกำรอื่นที่อยู่ในเงื่อนไขกำรค้ำปกติเพิ่มขึ้นจำกในปี 2552 ยกเว้นลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เกินกำหนด
มำกกว่ำ 180 วันแต่ไม่เกิน 360 วัน จำนวน 4.46 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 ที่เกิดขึ้นจำกกำรที่บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำปรับ
จำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวสั่งซื้อน้ำมันต่ำกว่ำปริมำณขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้ง
ตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมถึงกำรเรียกเก็บค่ำปรับจำกกำรชำระเงินล่ำช้ำ บริษัทดังกล่ำวจึงได้เจรจำเพื่อหำ
ข้อสรุปร่วมกับบริษัทแต่ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปภำยในปี 2553 ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวได้ตกลงชำระ
เงินค่ำปรับตำมที่บริษัทเรียกเก็บ โดยทยอยชำระจนครบทั้งจำนวนภำยในปี 2554 และลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่นที่ค้ำงชำระ
มำกกว่ำ 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.32 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรที่ลูกค้ำบำงรำยพยำยำม
ยืดระยะเวลำกำรชำระหนี้ออกไปเนื่องจำกปัญหำสภำพคล่อง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ติดตำมกำรชำระหนี้กับลูกค้ำกลุ่มนี้
และได้ปรับลดหรือยกเลิกวงเงินขำยเชื่อรวมถึงยกเลิกกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับลูกค้ำที่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับ
บริษัท รวมถึงดำเนินคดีกับลูกค้ำที่ไม่ชำระเงิน ทำให้ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้
กำรค้ำเพิ่มขึ้นเป็น 44.50 ล้ำนบำท
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด เท่ำกับ 138.11 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2553 ซึ่งมี
จำนวนทั้งสิ้น 184.01 ล้ำนบำท เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2554 บริษัทมีกำรปรับลดวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำขำยเชื่อ
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่งลงส่งผลให้ยอดลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ณ สิ้นปี 2554
เหลือเพียง 10.71 ล้ำนบำท ลดลงจำก 20.37 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 นอกจำกนี้ บริษัทยังสำมำรถเรียกค่ำปรับที่เกิดขึ้น
ในปี 2553 จำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4.46 ล้ำนบำทได้ภำยในปี 2554 ยอดลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่เกิน
กำหนดชำระจึงลดลงจำก 4.52 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 เหลือเพียง 0.01 ล้ำนบำท สำหรับกำรลดลงในส่วนของลูกหนี้
กำรค้ำกิจกำรอื่น บริษัทมีกำรตัดหนี้สูญลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่นเป็นจำนวน 38.60 ล้ำนบำทในปี 2554 สำหรับลูกหนี้
กำรค้ำที่บริษัทได้ดำเนินกำรฟ้องร้องตำมกฎหมำยและศำลมีคำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว แต่บริษัทก็ยังไม่ได้รับชำระหนี้และ
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บริษัทมีควำมเห็นว่ำมีโอกำสไม่มำกที่จะได้รับชำระเงินคืน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2554 ลูกหนี้กิจกำรอื่นที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ
360 วัน ลดลงเหลือ 11.32 ล้ำนบำท และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงเหลือ 7.08 ล้ำนบำท
ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมดเท่ำกับ 128.62 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ้นปี
2554 ซึ่งเท่ำกับ 138.11 ล้ำนบำท เนื่องจำก ในปี 2555 บริษัทยังคงมีกำรปรับลดวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำขำยเชื่อของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งลง ส่งผลให้ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระลดลงจำก 10.71 ล้ำน
บำท ณ สิ้นปี 2554 เหลือ 4.67 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 สำหรับลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น แม้ว่ำลูกหนี้กำรค้ำ
ที่ยังอยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี้จะเพิ่มเป็น 80.82 ล้ำนบำท ตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจ แต่ผลจำกกำรที่บริษัท
ติดตำมกำรชำระหนี้กับลูกหนี้กำรค้ำและปรับลดหรือยกเลิกวงเงินขำยเชื่อรวมถึงยกเลิกกำรจำหน่ำยน้ำมันให้กับลูกค้ำที่
ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับบริษทั ส่งผลให้บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่นที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 90 วัน แต่ไม่เกิน 360
วัน ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เท่ำกับ 2.29 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2554
แม้ว่ำลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
แต่หำกพิจำรณำระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัท พบว่ำระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ำกับ 4.70 วันในปี 2552 ลดลงเหลือ 3.92 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 2.08 วันในปี 2554 และ
ลดลงเหลือ 1.18 วันใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำลูกค้ำใหม่ส่วนใหญ่บริษทั ไม่มีกำรกำหนดวงเงินขำย
เชื่อให้ หรือหำกมีกำรกำหนดวงเงินขำยเชื่อ บริษัทจะกำหนดระยะเวลำขำยเชื่อไม่เกิน 3 วัน
1.2) ลูกหนี้อื่น
นอกจำกลูกหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรกับลูกค้ำที่มีวงเงินขำยเชื่อกับบริษัท
บริษัทยังมีลูกหนี้อื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินธุรกิจ เช่น เงินมัดจำค่ำสินค้ำ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ ลูกหนี้กรมสรรพำกร และ
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้ำงรับ เป็นต้น
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีลูกหนี้อื่น เท่ำกับ 63.59 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2552 ซึ่งมีเท่ำกับ 82.17
ล้ำนบำท สำเหตุที่บริษัทมีลูกหนี้อื่นลดลงเกิดจำก 1) บริษัทมีเงินมัดจำล่วงหน้ำค่ำสินค้ำลดลงจำก 20.40 ล้ำนบำท ณ สิ้น
ปี 2552 เหลือ 5.77 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 เนื่องจำกในปี 2552 บริษัทมีควำมต้องกำรซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกับไทยออยล์
เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมำกจำกปีก่อน ทำให้บริษัทมีวงเงินซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอในบำงช่วงเวลำ บริษัทจึงจำเป็นต้อง
ชำระเงินล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มวงเงินซื้อน้ำมันให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทได้
เจรจำกับไทยออยล์เพื่อเพิ่มวงเงินซื้อน้ำมัน ทำให้ควำมจำเป็นในกำรชำระเงินล่วงหน้ำเพื่อสั่งซื้อน้ำมันจึงลดลงไป และ 2)
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำลดลงจำก 30.09 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2552 เหลือ 22.24 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 เนื่องจำก
บริษัทมีกำรจัดประเภทของค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำใหม่ โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทแสดงยอดค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำเป็น
ส่วนหนึ่งของรำยกำรค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทแสดงยอดค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำเป็นส่วน
หนึ่งของรำยกำรสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ำ และ 3) บริษัทมีเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้ำงรับ ณ สิ้นปี
2552 เท่ำกับ 13.51 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรที่ภำครัฐปรับลดรำคำขำยปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2552 ลงและได้จ่ำยเงิน
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ชดเชยให้กับผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง แต่บริษัทยังไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่ำวในช่วงปี 2552 จึงแสดงยอดค้ำงรับ ณ สิ้นปี 2552
ต่อมำบริษัทได้รับเงินชดเชยดังกล่ำวในช่วงปี 2553 ทำให้ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทจึงไม่มียอดเงินชดเชยกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงค้ำงรับ
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีลูกหนี้อื่น เท่ำกับ 241.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2553 โดยมีสำเหตุมำ
จำก 1) บริษัทมีเงินมัดจำค่ำสินค้ำ ณ สิ้นปี 2554 เท่ำกับ 119.03 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 5.77 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553
เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2554 บริษัทมีกำรสั่งซื้อน้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับจำหน่ำยในช่วงวันหยุดสิ้นปี บริษัทจึงมี
กำรโอนเงินล่วงหน้ำให้กับผู้ค้ำน้ำมัน และ 2) บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ ณ สิ้นปี 2554 เท่ำกับ 34.77 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำก 22.24 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง ที่
ส่งผลให้บริษัทมีค่ำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันที่ตำมสัญญำเช่ำกำหนดให้จ่ำยล่วงหน้ำครำวละ 1 ปี เพิ่มขึ้น และ 3) บริษัทมี
เงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้ำงรับ ณ สิ้นปี 2554 เท่ำกับ 45.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2553 ที่ไม่มียอดเงิน
ชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้ำงรับ เงินค้ำงรับดังกล่ำวเกิดจำกกำรที่ภำครัฐมีมำตรกำรปรับลดรำคำขำยปลีกน้ำมัน
เชื้อเพลิงในปี 2554 และมีมติให้จ่ำยเงินชดเชยให้กับผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป แต่บริษัทยังไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่ำว ทำ
ให้ ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้ำงรับ โดยแสดงยอดรวมอยู่ในลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมีลูกหนี้อื่น เท่ำกับ 120.75 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2554
แม้ว่ำบริษัทจะมีค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจำก 34.77 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี
2554 เป็น 91.68 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เนื่องจำกบริษัทมีค่ำเช่ำสถำนีบริกำรน้ำมันจ่ำยล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น
ตำมกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีเงินมัดจำค่ำสินค้ำลดลงอย่ำงมำกใน 9 เดือนแรก ปี 2555
โดยลดลงจำก 119.03 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 เหลือ 0.69 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เนื่องจำกบริษัทได้รับ
วงเงินขำยเชื่อจำกไทยออยล์เพิ่มขึ้น เพียงพอสำหรับกำรสั่งซื้อน้ำมัน จึงไม่จำเป็นต้องโอนเงินล่วงหน้ำให้กับผู้ค้ำน้ำมัน
รวมทั้ง บริษัทได้รับเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้ำงรับจำนวน 45.96 ล้ำนบำท ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2555 ส่งผลให้
ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทไม่มีเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้ำงรับ ทั้งนี้ กำรลดลงของเงินมัดจำค่ำสินค้ำ
และเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค้ำงรับจึงเป็นสำเหตุหลักที่ทำให้ลูกหนี้อื่น ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ลดลงจำก
ณ สิ้นปี 2554 เท่ำกับ 113.84 ล้ำนบำท
2)

สินค้ำคงเหลือ

บริษัทมีสินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เท่ำกับ 432.80 ล้ำน
บำท เท่ำกับ 565.81 ล้ำนบำท เท่ำกับ 659.82 ล้ำนบำท และ เท่ำกับ 790.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ สินค้ำคงเหลือที่
สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเก็บสำรองอยู่ในคลังน้ำมันของบริษัทและถังสำรองน้ำมันภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันของ
บริษัท (สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.9 ร้อยละ 89.7 ร้อยละ 93.9 และร้อยละ 91.6
ของสินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ตำมลำดับ
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แม้ว่ำสินค้ำคงเหลือจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทุกปีตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษำและสำรองน้ำมันไว้สำหรับจำหน่ำยปลีกและส่งเพิ่มขึ้นทุกปี แต่
เมื่อพิจำรณำระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยพบว่ำบริษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยระยะเวลำในกำร
ขำยสินค้ำเฉลี่ยในปี 2552 เท่ำกับ 17.66 วัน ลดลงเหลือ 11.87 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 8.17 วันในปี 2554 และลดลง
เหลือ 6.65 วันใน 9 เดือนแรก ปี 2555 กำรที่บริษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยลดลงในขณะที่มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำย
สินค้ำเพิ่มขึ้นในแต่ละปี สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรปริมำณน้ำมันสำรองที่อยู่ในคลังน้ำมัน
ของบริษัทและถังสำรองน้ำมันภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO รวมกับกำรบริหำรจัดกำรกองรถขนส่งน้ำมันที่มี
ประสิทธิภำพ ทำให้บริษัทสำมำรถขนส่งน้ำมันจำกโรงกลั่นไปยังสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO ที่ต้องกำรน้ำมัน
เชื้อเพลิงและส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้ำได้ในแต่ละวัน จึงสำมำรถสำรองน้ำมันในระดับที่ไม่สูงมำกแต่ยังสำมำรถ
สร้ำงยอดขำยและกำรเติบโตในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่ำงต่อเนื่อง
3)

ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์

บริษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 เท่ำกับ
910.80 ล้ำนบำท เท่ำกับ 1,087.49 ล้ำนบำท เท่ำกับ 1,338.15 ล้ำนบำท และ เท่ำกับ 1,767.30 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ร้อยละ 51.1 ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 52.6 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ
ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ตำมลำดับ ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ ได้แก่ คลังน้ำมัน
สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมัน
สำหรับ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เท่ำกับ 1,087.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี
2552 เท่ำกับ 176.69 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2553 บริษัทมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนี บริกำรน้ำมันประเภท COCO
จำก 101 สถำนี ณ สิ้นปี 2552 เป็น 184 สถำนี ณ สิ้นปี 2553 เพื่อเพิ่มรำยได้จำกธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน้ำมันของบริษัท และเพิ่มรถบรรทุกน้ำมันจำก 109 คัน ณ สิ้นปี 2552 เป็น 127 คัน ณ สิ้นปี 2553 เพื่อรองรับกำร
เติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชือ้ เพลิง ส่งผลให้ในปี 2553 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 337.78 ล้ำน
บำท อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ในปี 2553 ส่วนหนึ่งลดลงจำกสำเหตุต่อไปนี้ 1) ผู้สอบบัญชีมีกำรจัด
ประเภทรำยกำรทรัพย์สินใหม่ โดยบันทึกที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนีบริกำรน้ำมันบำงแห่งที่บริษัทให้บริษัทย่อยและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องเช่ำเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ำมัน ไปเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ทำให้ที่มูลค่ำ สุทธิที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 ลดลงเท่ำกับ 67.60 ล้ำนบำท 2) ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินอำคำร
และอุปกรณ์ในปี 2553 ซึ่งเท่ำกับ 91.99 ล้ำนบำท และ 3) กำรจำหน่ำยเรือบรรทุกน้ำมันและรถบรรทุกน้ำมัน และกำรตัด
จำหน่ำยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งำนในปี 2553 ซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเท่ำกับ 1.51 ล้ำนบำท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมี
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2552 เท่ำกับ 176.69 ล้ำนบำท
สำหรับ ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เท่ำกับ 1,338.15 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี
2553 เท่ำกับ 250.66 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทยังคงลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนบริกำรน้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุก
น้ำมันในปี 2554 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมัน เพิ่มขึ้นเป็น
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272 สถำนี และ 154 คัน ทำให้บริษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในปี 2554 เท่ำกับ 385.95 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม
มูลค่ำที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2554 ส่วนหนึ่งลดลงจำกสำเหตุต่อไปนี้ 1) กำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสถำนีบริกำร
น้ำมันประเภท COCO บำงสำขำ และคลังน้ำมันบำงแห่ง ในปี 2554 เพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชีของสถำนีบริกำรน้ำมัน
ดังกล่ำวสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้และกำไรของสินทรัพย์ บริษัทตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดังกล่ำวในปี 2554 เป็นจำนวนเท่ำกับ 16.70 ล้ำนบำท 2) ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2554 ซึ่ง
เท่ำกับ 103.75 ล้ำนบำท และ 3) กำรจำหน่ำยรถบรรทุกน้ำมัน และกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งำนในปี 2554 ซึ่งมี
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเท่ำกับ 14.84 ล้ำนบำท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี
2552 เท่ำกับ 250.66 ล้ำนบำท
สำหรับ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมี ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เท่ำกับ 1,767.30 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2554 เท่ำกับ 429.15 ล้ำนบำท ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลงทุนเพิ่ม
จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันเช่นเดียวกับในปีที่ผ่ำนมำ โดยจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน
ประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น เป็น 357 สถำนี และ 216 คัน ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ส่งผลให้บริษัทมี
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 527.71 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 แต่มูลค่ำที่ดินอำคำรและอุปกรณ์
บำงส่วนลดลงเนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 97.66 ล้ำนบำท และกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งำนใน 9
เดือนแรก ปี 2555 ที่มีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเท่ำกับ 0.9 ล้ำนบำท
แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันอย่ำง
ต่อเนื่ องและเป็ นจำนวนมำกในช่วงที่ ผ่ำนมำ แต่บริ ษัทสำมำรถใช้ป ระโยชน์จ ำกสิน ทรัพย์ ถำวรที่ลงทุนเพิ่มได้ อย่ำ ง
เหมำะสม บริษัทจึงมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี โดยอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของ
รำยได้สูงกว่ำกำรเติบโตของมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรในแต่ละปี ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี โดยอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรในปี 2552 เท่ำกับร้อยละ 18.03 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.13 ในปี 2553
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.22 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29.78 ใน 9 เดือนแรก ปี 2555


หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 เท่ำกับ 1,064.19 ล้ำนบำท เท่ำกับ 1,304.91 ล้ำนบำท เท่ำกับ
1,847.74 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด เป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 22.6 ร้อยละ 41.6 ต่อปี สำหรับปี 2552
ถึงปี 2554 ตำมลำดับ และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ 2,079.27 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.5 จำก ณ สิ้นปี 2554 หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นโดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำ เงินกู้ยืมระยะ
ยำว และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
1)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เท่ำกับ
382.87 ล้ำนบำท เท่ำกับ 539.17 ล้ำนบำท เท่ำกับ 887.43 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 1,189.12 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิด
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เป็นสัดส่วนร้อยละ 21.3 ร้อยละ 27.9 ร้อยละ 30.9 และร้อยละ 35.4 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2552
ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ตำมลำดับ ทั้งนี้ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ
ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 มีรำยละเอียดดังนี้
1.1) เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำก
ไทยออยล์ ที่ผ่ำนมำบริษัทและบริษัท ย่อยมีกำรสั่งซื้อน้ำมันจำกไทยออยล์เพิ่มขึ้นทุกปี ไทยออยล์จึงมีกำรเพิ่มวงเงินขำย
เชื่อน้ำมันให้กับบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอกับปริมำณกำรสั่งซื้อน้ำมันของบริษัทและบริษัทย่อย เจ้ำหนี้กำรค้ำของ
บริษัทจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยบริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำ เท่ำกับ
293.74 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 509.70 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 765.13 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554
และเพิ่มขึ้นเป็น 1,056.89 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำ
ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงที่ผ่ำนมำสูงกว่ำกำรปรับเพิ่มวงเงินขำยเชื่อของผู้ค้ำน้ำมัน บริษัทจึงต้องชำระเงินค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงก่อนกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อที่ผู้ค้ำน้ำมันกำหนดให้ ส่งผลให้ระยะเวลำในกำรชำระหนี้เฉลี่ยของบริษัท
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยระยะเวลำในกำรชำระหนี้เฉลี่ยของบริษัทในปี 2552 เท่ำกับ 12.37 วัน ลดลงเหลือ 9.67 วันในปี
2553 ลดลงเหลือ 8.58 วันในปี 2554 และลดลงเหลือ 8.42 วันใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ทั้งนี้ กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีก
และค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำให้บริษัทมีสภำพคล่องจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น บริษัทจึงไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรที่บริษัทต้องชำระเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อที่ผู้ค้ำน้ำมันกำหนด
1.2) เจ้ำหนี้อื่น
นอกเหนือจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำ บริษัทยังมีเจ้ำหนี้อื่นที่สำคัญ ได้แก่ เงินรับล่ วงหน้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
โดยบริษัทมีเจ้ำหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2554 และ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เท่ำกับ 89.13 ล้ำนบำท เท่ำกับ 83.46
ล้ำนบำท เท่ำกับ 122.30 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 124.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จะเห็นได้ว่ำยอดเจ้ำหนี้อื่นของบริษัท ณ สิ้น
ปี 2552 และปี 2553 ค่อนข้ำงคงที่ แต่เจ้ำหนี้อื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 กลับปรับเพิ่มขึ้นมำกจำกปีก่อน เนื่องจำก
บริษัทควบคุมกำรให้วงเงินขำยเชื่อกับลูกค้ำมำกขึ้น ทำให้ลูกค้ำหลำยรำยที่ไม่มีวงเงินขำยเชื่อแล้วต้องโอนเงินค่ำน้ำมัน
ล่วงหน้ำให้กับบริษัทจึงจะสำมำรถสั่งซื้อน้ำมันได้ บริษัทจึงมีเงินรับล่วงหน้ำ ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน นอกจำกนี้
บริษัทยังมีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นตำมค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรขยำยตัว
ของธุรกิจ สำหรับ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เจ้ำหนี้อื่นยังคงมีจำนวนใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2554
2)

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน

ที่ผ่ำนมำบริษัทและบริษัทย่อยประสบปัญหำทำงกำรเงินจนต้องมี กำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับสถำบั น
กำรเงินและกองทุนรวมหลำยครั้งในช่วงปี 2543 ถึงปี 2549 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ชำระหนี้และปฏิบัติตำมสัญญำปรับ
โครงสร้ำงหนี้ทั้งหมดแล้วเสร็จภำยในปี 2552 กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลำดังกล่ำวส่งผลให้

ส่วนที่ 2 - หน้ำ 271

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินได้ค่อนข้ำงยำก ในขณะที่บริษัทมีควำมจำเป็นต้องใช้ เงินทุนสำหรับกำรขยำยธุรกิจค้ำ
ปลี ก และค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง บริ ษั ท จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งกู้ ยื ม เงิ น ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยำวจำกบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
บุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน (“เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภำยนอก”) โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภำยนอก จำนวน 385.64 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบไปด้วย 1) เงินกู้ยืม
จำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น โดยแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 8.0 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะยำว จำนวน 287.14 ล้ำน
บำท 2) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 65.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นเงินกู้ยืม จำนวน 40.0 ล้ำน
บำท จำกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันพืชทำงเรือ ซึ่งมีคุณพิทักษ์ รัชกิจประกำรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่ำว และ
เงินกู้ยืมระยะยำว จำนวน 25.0 ล้ำนบำท จำกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและสัมปทำนรังนกอีแอ่น ซึ่งมีคุณ
พิทักษ์ รัชกิจประกำรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่ำว ณ เวลำนั้น และ 3) เงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็น
ลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรำยหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้ น จำนวน 6.0 ล้ำนบำท และเงินกู้
ยืมระยะยำว จ ำนวน 19.50 ล้ ำนบำท ทั้ง นี้ เงิน กู้ยื มจำกบุค คลที่เ กี่ย วข้ องและบุค คลภำยนอกเป็ นเงิน กู้ยื มที่ ไม่ มี
หลักประกัน โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตรำร้อยละ 6.85 ถึงร้อยละ 10.00 ต่อปีในปี 2552 และมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถำม
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภำยนอก คงเหลือเฉพำะเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน เนื่องจำกเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภำยนอกดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน ทำให้
อัตรำดอกเบี้ยค่อนข้ำงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัต รำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน บริษัทจึงต้องกำรลดต้นทุนทำง
กำรเงิน โดยบริษัทได้ใช้เงินสดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2553 มำชำระเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภำยนอก
ทั้งหมด และขอกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินบำงส่วนมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและกำรลงทุนขยำยธุรกิจ
3)

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ยืมระยะสั้น เงิน
กู้ยืมระยะยำว และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (Financial Lease) เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกและ
ค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยบริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินทั้งหมดเท่ำกับ 273.77 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น
669.60 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 838.00 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 และลดลงเหลือ 819.38 ล้ำนบำท ณ สิ้น
เดือนกันยำยน ปี 2555
ณ สิ้นปี 2553 แม้ว่ำบริษัทจะมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำก 98.31 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี
2552 เหลือ 49.64 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 จำกกำรชำระเงินต้นในแต่ละเดือนตำมสัญญำเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินทั้งหมด ณ สิ้นปี 2553 เท่ำกับ 669.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 273.77 ล้ำนบำท
ณ สิ้นปี 2552 เนื่องจำกในปี 2553 บริษัทได้ใช้เงินสดจำกกำรดำเนินงำนมำชำระเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
บุคคลภำยนอกทั้งหมด บริษัทจึงจำเป็นต้องเบิกใช้เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยใน
กิจกำร ทำให้บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นจำก 14.41 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2552 เป็น 87.47 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553
บริษัทยังมีกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N) ให้กับสถำบันกำรเงิน เพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นมำใช้ในกำรลงทุนขยำยสถำนีบริกำร
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น้ำมันประเภท COCO และเพิ่มปริมำณน้ำมันสำรองเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของสถำนีบริกำรน้ำมัน ส่งผลให้บริษัทมีเงิน
กู้ยืมระยะสั้น ณ สิ้นปี 2553 เท่ำกับ 405.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 105.00 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2552 นอกจำกนี้ ในปี 2553
บริษัทยังลงทุนเพิ่มรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชือ้ เพลิง บริษัทจึงทำสัญญำเช่ำ
ซื้อรถบรรทุกน้ำมันกับสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ สิ้นปี 2553 เท่ำกับ 127.49
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 56.05 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2552
ทั้งนี้ กำรที่บริษัทใช้เงินสดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2553 มำชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลภำยนอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยำว และกู้ยืมเงินระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นจำนวนมำกเพื่อใช้
หมุนเวียนภำยในกิจกำรและกำรลงทุนขยำยธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเวียนในปี 2553 เท่ำกับ 0.72 เท่ำ และ 0.24 เท่ำ ตำมลำดับ ลดลงจำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับ 1.24 เท่ำ และ 0.48 เท่ำ
ตำมลำดับ แสดงว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้สินหมุนเวียนโดยใช้สินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2553 ลดลงจำกในปี
2552 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดในปี 2553 เท่ำกับ 0.35 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำก 0.22 เท่ำในปี
2552 แสดงว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้สิน หมุนเวียนโดยใช้เงินสดที่ได้จำกกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี
2553 เพิ่มขึ้นจำกในปี 2552 แม้ว่ำในปี 2553 บริษัทจะมีหนี้สินระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น แต่กำรขยำยธุรกิจค้ำ
ปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2553 และกำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลือที่มีประสิทธิภำพ รวมถึง
กำรได้รับวงเงินซื้อเชื่อจำกผู้จำหน่ำยน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น
มำกกว่ำในปี 2552 ค่อนข้ำงมำก
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 838.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก 669.60 ล้ำน
บำท ณ สิ้นปี 2553 แม้ว่ำบริษัทได้นำเงินสดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2554 มำชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีเกือบทั้งหมด ทำ
ให้บริษัทมีเงินกู้เบิกเกินบัญชี ณ สิ้นปี 2554 เท่ำกับ 2.35 ล้ำนบำท ลดลงจำก 87.47 ล้ำนบำท แต่บริษัทมีกำรกู้ยืมเงิน
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในกำรขยำยกำรลงทุนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และใช้ในกำรปรับ
สัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลงโดยปรับลดเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินลงจำก 405.00 ล้ำนบำท
ณ สิ้นปี 2553 ลงเหลือ 200.00 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 ส่งผลให้บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นจำก
49.64 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553 เป็น 400.94 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ทำสัญญำเช่ำซื้อรถบรรทุก
น้ำมันกับสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นในปี 2554 เนื่องจำกบริษัทยังคงลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับ
กำรเติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเท่ำกับ 234.71 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจำก
127.49 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2553
ทั้งนี้ กำรปรับลดสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินในปี 2554 ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพ
คล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในปี 2554 เท่ำกับ 1.00 เท่ำ และ 0.49 เท่ำ ตำมลำดับ เพิ่มขึ้นจำกในปี 2553 ซึ่ง
เท่ำกับ 0.72 เท่ำ และ 0.24 เท่ำ ตำมลำดับ นอกจำกนี้ กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
และกำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้กำรค้ำ สินค้ำคงคลัง และเจ้ำหนี้กำรค้ำที่เหมำะสม ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำนในปี 2554 ยังคงเพิ่มขึ้นจำกในปีก่อนหน้ำ บริษัทจึงมีอัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจำก 0.35 เท่ำ
ในปี 2553 เป็น 0.45 เท่ำในปี 2554 ดังนั้น จำกอัตรำส่วนสภำพคล่อง อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว และอัตรำส่วนสภำพ
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คล่องกระแสเงินสดในปี 2554 ที่ดีขึ้นจำกในปี 2553 แสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระหมุนเวียนในปี
2554 ดีขึ้นกว่ำในปี 2553
ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 819.38 ล้ำนบำท ลดลงจำก
838.00 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 แม้ว่ำบริษัทยังคงลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนบริกำรน้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุก
น้ำมันอย่ำงต่อเนื่องในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2555 และบริษัทได้ทำสัญญำเช่ำซื้อรถบรรทุกน้ำมันกับสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น
ซึ่งทำให้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเพิ่มขึ้นจำก 234.71 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 เป็น 470.63 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือน
กันยำยน ปี 2555 แต่บริษัทมีเงินสดจำกกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2555 มำกเพียงพอสำหรับกำร
ลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน รวมถึงกำรชำระหนี้สินระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินทั้งหมดและชำระหนี้สินยำวจำก
สถำบันกำรเงินตำมสัญญำ ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทไม่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน และมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงเหลือ 348.75 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555
ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งเท่ำกับ 400.94 ล้ำนบำท
แม้ว่ำใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีกำรชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ทั้งหมด แต่บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้บริษัทมี
หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จำก ณ สิ้นปี 2554 ในขณะที่บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำร
ลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงคลังที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ
5.0 จำก ณ สิ้นปี 2554 และมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภำพคล่องสูง ได้แก่ เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว และลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่น ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ลดลงร้อยละ 10.5 จำก ณ สิ้นปี 2554 ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องและ
อัตรำส่วนสภำพสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 0.98 เท่ำ และ 0.41 เท่ำ ตำมลำดับ ลดลงจำกในปี 2554 ซึ่งเท่ำกับ 1.00 เท่ำ
และ 0.49 เท่ำ ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและกำร
บริหำรจัดกำรลูกหนี้กำรค้ำ สินค้ำคงคลัง และเจ้ำหนี้กำรค้ำที่เหมำะสม ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นจำกในช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนค่อนข้ำงมำก บริษัทจึงมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง
กระแสเงินสดใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เท่ำกับ 0.71 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำก 0.45 เท่ำในปี 2554


ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เท่ำกับ 732.74 ล้ำน
บำท ประกอบไปด้วย 1) ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,250.00 ล้ำนบำท 2) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำนวน 59.50 ล้ำน
บำท ซึ่งเกิดจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในช่วงปี 2538 ให้กับผู้ลงทุนเฉพำะเจำะจง โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 3) เงินสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1.51 ล้ำนบำท และ 4) ขำดทุนสะสมจำนวน 578.27
ล้ำนบำท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม)มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ เนื่องจำกบริษัทลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อขยำยธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
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อย่ำงมำกในแต่ละปี บริษัทจึงมีผลขำดทุนสะสมลดลงอย่ำงต่อเนื่องและมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำนำจควบคุม) เพิ่มขึ้นทุกปี
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ้นปี 2553
เท่ำกับ 821.82 ล้ำนบำท เพิม่ ขึ้นเท่ำกับ 89.08 ล้ำนบำท จำก ณ สิ้นปี 2552 ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2553 โดยบริษัทมีกำสุทธิส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ำกับ 89.08 ล้ำนบำท ในปี 2553
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เท่ำกับ 1,024.84
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 203.02 ล้ำนบำทจำก ณ สิ้นปี 2553 โดยสำเหตุหลักที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน เกิดจำกบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
เท่ำกับ 226.39 ล้ำนบำท แต่ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้เริ่มใช้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 ในเรื่องผลประโยชน์
ของพนักงำน บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ประมำณกำรภำระผูกพันที่เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
และปรับลดกำไรสะสม ณ ต้นงวดปี 2554 ลงเท่ำกับ 23.37 ล้ำนบำท
ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทยังคงมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม)
เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2554 เนื่องจำกกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่เกิดขึ้นใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ทั้งนี้ กำรที่บริษัท
มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ บริษัทจึงมีขำดทุนสะสมลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยลดลงจำก 578.27 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2552 เหลือ 286.17 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2554 ต่อมำในช่วงต้นปี 2555
บริษัทได้นำส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำนวน 59.50 ล้ำนบำท และเงินสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1.51 ล้ำนบำท มำล้ำงขำดทุน
สะสม ส่งผลให้บริษัทมีขำดทุนสะสมลดลงเหลือ 225.16 ล้ำนบำท เมื่อรวมกับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่เกิดขึ้น
ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ซึ่งเท่ำกับ 249.11 ล้ำนบำท ทำให้ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมีกำไรสะสมเท่ำกับ 23.95
ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี
2555 เท่ำกับ 1,273.95 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 249.11 ล้ำนบำทจำก ณ สิ้นปี 2554


ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 1.59 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2552 ซึ่ง
เท่ำกับ 1.45 เท่ำ แม้ว่ำในปี 2553 บริษัทได้ชำระเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงและบุคคลภำยนอกทั้งหมดโดยใช้กระแส
เงินสดที่ได้จำกกำรดำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรลงทุนเพิ่มสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO เพื่อขยำย
ธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิง โดยบริษัทใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและหนี้สินตำม
สัญญำเช่ำซื้อ ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนมำก นอกจำกนี้ กำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันยังส่งผลให้
บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนมำก บริษัทจึงมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2553
เพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อน สำหรับ ณ สิ้นปี 2554 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน เท่ำกับ 1.80 เท่ำ บริษัทยังคงมี
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อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน เนื่องจำกบริษัทยังคงมีกำรลงทุนเพิ่มสถำนีบริกำรน้ำมัน PT
ประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยธุรกิจค้ำปลีกและค้ ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้บริษัทมีเงิน
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำซือ้ ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นตำมกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีเจ้ำหนี้กำรค้ำ
ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555
บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 1.63 เท่ำ ลดลงจำก ณ สิ้นปี 2554 แม้ว่ำบริษัทยังคงลงทุน เพิ่ม
จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันอย่ำงต่อเนื่องใน 9 เดือนแรก ปี 2555 แต่กำรลงทุน
ขยำยธุ ร กิ จ ค้ ำ ปลี ก และค้ ำ ส่ ง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งที่ ผ่ำ นมำได้ ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี เ งิ น สดที่ ได้ จ ำกกำร
ดำเนินงำนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปี บริษัทจึงมีเงินสดจำกกำรดำเนินงำนใช้ในกำรลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น กำรเพิ่มขึ้น
ของเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินจึงเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง ส่งผลให้ บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงใน 9 เดือนแรก ปี
2555 นอกจำกนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครั้งนี้ มำ
ใช้ในกำรลงทุนขยำยธุรกิจในปี 2556 จึงมีควำมเป็นไปได้ที่อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นภำยหลังกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีแนวโน้มลดลง
12.2.4 กำรวิเครำะห์สภำพคล่องของบริษัท


กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน

บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำน เท่ำกับ 119.71 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 311.06 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นเป็น 550.10 ล้ำนบำท ในปี
2553 และปี 2554 ตำมลำดับ สำหรับใน 9 เดือนแรกปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน เท่ำกับ 710.97
ล้ำนบำท ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมำจำกกำไรสุทธิที่
เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทมีกำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือน
แรก ปี 2555 เท่ำกับ 110.49 ล้ำนบำท เท่ำกับ 128.49 ล้ำนบำท เท่ำกับ 329.14 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 314.24 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ กำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท
COCO และรถบรรทุกน้ำมัน ที่ทำให้บริษัทสำมำรถจำหน่ำยปลีกและส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นในทุกปี
นอกจำกนี้ กำรบริหำรสภำพคล่องที่มีประสิทธิภำพ ทีส่ ่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วน Cash Cycle ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้ นในแต่ละปี ทั้งนี้ กำรที่บริษัทลงทุนเป็น
เจ้ำของคลังน้ำมันหลำยแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศ ทำให้บริษัทสำมำรถกระจำยน้ำมันเชื้อเพลิงจำกโรงกลั่น
น้ำมันไทยออยล์ไปสำรองยังคลังน้ำมันต่ำงๆ ของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสำมำรถส่งมอบน้ำมันให้กับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
นอกจำกนี้กำรลงทุนเป็นเจ้ำของรถบรรทุกน้ำมันเป็นจำนวนมำก ทำให้บริษัทสำมำรถขนส่งและกระจำยน้ำมันได้ในเวลำที่
ต้องกำร ส่งผลให้บริษัทสำมำรถสำรองน้ำมันในระดับที่เหมำะสมกับปริมำณน้ำมันที่จำหน่ำยให้กับลูกค้ ำในแต่ละวัน โดย
ไม่จำเป็นต้องสำรองน้ำมันเผื่อไว้สำหรับกรณีที่ไม่สำมำรถขนส่งน้ำมันได้ ในภำพรวมกำรลงทุนเป็นเจ้ำของคลังน้ำมันและ
รถบรรทุกน้ำมันของบริษัท ทำให้บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรปริมำณน้ำมันสำรองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระยะเวลำในกำร
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ขำยสินค้ำเฉลี่ยจึงลดลงอย่ำงต่อ เนื่อง โดยบริษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย เท่ำกับ 17.66 วันในปี 2552 ลดลงเหลือ
11.87 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 8.17 วันในปี 2554 และลดลงเหลือ 6.65 วันใน 9 เดือนแรก ปี 2555
รวมทั้ง บริษัทยังมีกำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้กำรค้ำอย่ำงเหมำะสมในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทกำหนดวงเงินขำย
เชื่อและระยะเวลำในกำรขำยเชื่อให้กับลูกค้ำโดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นสำหรับลูกค้ำแต่ละรำย
ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ต่ำกว่ำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรค้ำปลีกและส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงที่
ผ่ำนมำ ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงที่ผ่ำนมำจึงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ำกับ 4.70 วัน
ในปี 2552 ลดลงเหลือ 3.92 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 2.08 วันในปี 2554 และลดลงเหลือ 1.18 วันใน 9 เดือนแรก ปี
2555
แม้ว่ำปริมำณน้ำมันที่บริษัทสั่งซื้อน้ำมันจำกไทยออยล์จะเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงเติบโตขึ้นอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ จนส่งผลให้วงเงินขำยเชื่อที่บริษัทได้รับจำกไทยออยล์เพิ่มขึ้นในอัตรำที่
น้อยกว่ำอัตรำกำรเติบโตของปริมำณน้ำมันที่บริษัทสั่งซื้อจำกไทยออยล์ บริษัทจึงต้องชำระเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนครบ
กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อที่ได้รับจำกไทยออยล์ ส่งผลให้ระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ยลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทมี
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ยเท่ำกับ 12.37 วันในปี 2552 ลดลงเหลือ 9.67 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 8.58 วันในปี 2554 และ
ลดลงเหลือ 8.42 วันใน 9 เดือนแรก ปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกกำรบริหำรสภำพคล่องที่มีประสิทธิภำพ ทั้งกำรบริหำร
จัดกำรปริมำณน้ำมันสำรองและกำรกำหนดวงเงินขำยเชื่อที่เหมำะสม ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วน Cash Cycle ลดลง โดย
บริษัทมีอัตรำส่วน Cash Cycle เท่ำกับ 9.98 วันในปี 2552 ลดลงเหลือ 6.12 วันในปี 2553 และลดลงเหลือ 1.67 วันในปี
2554 ซึ่งหมำยควำมว่ำบริษัทใช้ระยะเวลำในกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำได้ใกล้เคียง กับ
ระยะเวลำที่บริษัทต้องชำระเงินค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมัน ส่งผลให้บริษัทมีควำมต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนลดลง
ในขณะที่ใน 9 เดือนแรกปี 2555 บริษัทมีอัตรำส่วน Cash Cycle ติดลบ 0.59 วัน แสดงว่ำบริษัทสำมำรถขำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงและเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำได้ก่อนที่บริษัทจะต้องชำระเงินให้กับผู้ค้ำน้ำมันโดยเฉลี่ยประมำณ 0.59 วัน


กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน

ในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 147.16 ล้ำน
บำท ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 210.65 ล้ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 370.33 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น
423.25 ล้ำนบำท ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 ทั้งนี้ กระแสเงินสดส่วนใหญ่บริษัทใช้ไปสำหรับกำรซื้อสินทรัพย์ถำวรและสิทธิ
กำรเช่ำ เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง
และเพิ่ม ขึ้น ในแต่ละปี นอกจำกนี้ บริษั ทยั ง ใช้ กระแสเงิ นสดบำงส่ วนสำหรับ กำรซื้ อ สิน ทรั พย์ เ พื่อ ใช้ ในกำรปรั บปรุ ง
ภำพลักษณ์ของสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO ให้มีควำมทันสมัยมำกขึ้น
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กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน

ในแต่ละปีบริษัทอำจจะมีกระแสเงินสดได้มำหรือใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหำเงิน โดยขึ้นอยู่กับเงินสดที่ได้จำกกำร
ดำเนินงำนและเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนในปีนั้นๆ สำหรับในปี 2552 บริษัทมีเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จำนวน 68.12 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2552 บริษัทมีเงินสดจำกกำรดำเนินงำนน้อยกว่ำเงินสดที่บริษัทใช้ไปในกิจกรรม
กำรลงทุน รวมถึงบริษัทยังมีหนี้สินบำงส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี 2552 บริษัทจึงมีกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงหนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อเพิ่มขึ้น เพื่อใช้
หมุนเวียนในกิจกำร ใช้ในกำรลงทุน และชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด ในขณะที่ ในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำนมำกเพียงพอสำหรับใช้ในกิจกรรมกำรลงทุน เงินสดส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งจึงถูกใช้ไปสำหรับชำระคืนเงินกู้ที่ครบ
กำหนดชำระและชำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลภำยนอกทั้งหมด แม้ว่ำในปี 2553 บริษัทมีเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น แต่บริษัทได้ใช้เงินจำกกำรกู้ยืมดังกล่ำวไปชำระคืนเงินกู้ยืม
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลภำยนอกเช่น เดียวกัน บริษัทจึงมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี
2553 เท่ำกับ 94.11 ล้ำนบำท แม้ว่ำในปี 2554 บริษัทจะมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนมำกเพียงพอสำหรับกำรลงทุน
แต่บริษัทมีกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทต้องกำรปรับโครงสร้ำงเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน โดยลดสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นลง บริษัทจึงมีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 6.44 ล้ำนบำทใน
ปี 2554 สำหรับ ใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนมำกเพียงพอสำหรับกำรลงทุนที่
เกิดขึ้น รวมถึงหนี้สินที่ครบกำหนดชำระใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทจึงมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรจัดหำเงินใน
9 เดือนแรก ปี 2555 เท่ำกับ 319.20 ล้ำนบำท
12.2.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ


อัตรำส่วนสภำพคล่อง

ในช่วงที่ผ่ำนมำธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทเติบโตขึ้นอย่ำงมำก บริษัทจึงมีเจ้ำหนี้กำรค้ำ
เพิ่มขึ้นทุกปีตำมปริมำณน้ำมันที่บริษัทสั่งซื้อเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ เงินกู้ยืมระยะยำวและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำซื้อที่ครบ
กำหนดภำยใน 1 ปียังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทมีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในกำรลงทุนเพิ่ม
จำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันในแต่ละปี บริษัทจึงมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ ในขณะที่บริษัทมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของสินทรัพย์หมุนเวียนต่ำกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของ
หนี้สินหมุนเวียน เนื่องจำกบริษัทใช้เงินสดที่ได้จำกกำรดำเนินงำนส่วนหนึ่ งไปในกำรลงทุนซื้อสินทรัพย์ถำวรและสิทธิกำร
เช่ำที่ดิน นอกจำกนี้ กำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องที่ดีในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ
เพิ่มขึ้นในอัตรำเฉลี่ยที่ต่ำกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของสินทรัพย์หมุนเวียน บริษัทจึงมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 1.24
เท่ำ ณ สิ้นปี 2552 เท่ำกับ 0.72 เท่ำ ณ สิ้นปี 2553 เท่ำกับ 1.00 เท่ำ ณ สิ้นปี 2554 เท่ำกับ 0.98 เท่ำ ณ สิ้นเดือนกันยำยน
ปี 2555 แสดงว่ำในกรณีที่บริษัทต้องชำระคืนหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดบริษัทสำมำรถใช้สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดมำชำระ
หนี้สินหมุนเวียนได้เกือบทั้งหมด
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อย่ำงไรก็ตำม กำไรสุทธิที่เพิ่มขั้นในแต่ละปีตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงกำร
บริหำรจัดกำรสภำพคล่องที่ดี ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี บริษัทจึงมี
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำกับ 0.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 0.35 เท่ำ ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น
0.45 เท่ำ ณ สิ้นปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น 0.71 เท่ำ ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 ซึ่งหมำยถึงบริษัทมีกระแสเงินสดจำก
กำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นทุกปีจนกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนมีมำกพอที่จะชำระหนี้สินหมุนเวียนส่วนมำกที่มีอยู่


อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร

ในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรกปี 2555 บริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ 4.93 เท่ำกับร้อยละ
4.53 เท่ำกับร้อยละ 3.86 และเท่ำกับร้อยละ 3.85 ตำมลำดับ อัตรำกำไรขั้นต้นในช่วงที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มลดลง เกิดจำก
กำรที่ธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ซึ่งมีอัตรำกำไรขั้นต้นต่ำกว่ำธุรกิจ
ค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทและธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของ
บริษัท มีอัตรำกำรเติบโตมำกกว่ำธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันอื่นๆ บริษัทจึงมีอัตรำกำไรขั้นต้นเฉลี่ยลดต่ำลง แม้ว่ำบริษัท
มีอัตรำกำไรขั้นต้นลงลงในแต่ละปี รวมทั้งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในแต่ละปี ประกอบกับกำร
ปรับลดอัตรำภำษีเงิน ได้นิติบุคคล ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนค่อนข้ำงคงที่ โดยอัตรำกำไรสุทธิในปี
2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 เท่ำกับร้อยละ 0.93 เท่ำกับร้อยละ 0.57 เท่ำกับร้อยละ 0.81 และเท่ำกับร้อย
ละ 0.81 ตำมลำดับ


อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

แม้ว่ำบริษัทมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำมันเป็นจำนวนมำก
ในแต่ละปี แต่บริษัทสำมำรถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่และสินทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่ม มำสร้ำงรำยได้และกำไรให้กับบริษัทได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่ำนมำอัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ในปี 2552 ถึงปี 2554 และใน 9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัทมีอัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ เท่ำกับร้อยละ 5.36
เท่ำกับร้อยละ 4.54 เท่ำกับร้อยละ 9.05 และเท่ำกับร้อยละ 10.66 ตำมลำดับ และมีอัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
ถำวร เท่ำกับร้อยละ 18.03 เท่ำกับร้อยละ 18.13 เท่ำกับ 27.22 และเท่ำกับร้อยละ 29.78 ตำมลำดับ
12.2.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2552
และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2553 ถึงปี 2555 ดังนี้
ช่วงเวลา
ปี 2552
ปี 2553

สานักงานผู้สอบบัญชี
บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
0.94
1.14
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ช่วงเวลา
สานักงานผู้สอบบัญชี
ปี 2554
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9 เดือนแรก ปี 2555 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
1.63
1.42

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
0.06
0.06

ทั้งนี้ นอกจำกค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่
ต้องชำระให้กับผู้สอบบัญชี สำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือ
สำนักงำนที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
12.2.7 ปัจจัยและอิทธิพลที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต


ควำมผันผวนของค่ำกำรตลำด

ในกำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท บริษัทเน้นกำรลงทุนเป็นเจ้ำของคลังน้ำมันหลำย
แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สำมำรถกระจำยน้ำมันไปสู่ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว และกองรถบรรทุกน้ำมัน
ขนำดใหญ่ เพื่อให้สำมำรถขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคลังน้ำมันต่ำงๆ สถำนีบริกำรน้ำมัน และจุดส่งมอบ
น้ำมันให้กับลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน้ำมันได้อย่ำงรวดเร็วและตรงต่อเวลำ รวมถึงสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ประเภท COCO
เพื่อให้บริษัทสำมำรถเข้ำถึงและจำหน่ำยปลีกน้ำมันไปยังกลุ่มผู้ ใช้น้ำมันในแต่ละพื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม
กำรลงทุนเป็นเจ้ำของสินทรัพย์ถำวรดังกล่ำวได้ส่งผลให้บริษัทมี ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสื่อม
รำคำ และค่ำซ่อมแซม เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่สำคัญ รวมถึง บริษัทยังต้องมีจำนวนพนักงำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง พนักงำนประจำสถำนีบริกำรน้ำมัน และพนักงำนขับรถบรรทุกน้ำมัน เพิ่มขึ้นตำมกำรลงทุน ในสินทรัพย์ถำวร
ดังกล่ำว ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนจึงเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอีกประเภทที่มีควำมสำคัญ ทั้งนี้
ในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัทมี ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำซ่อมแซม รวมถึงค่ำใช้จำ่ ย
เกี่ยวกับพนักงำน คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 75.0 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในแต่ละปี โดยที่ค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันและรำยได้จำกกำรจำหน่ำยน้ำมัน ดังนั้น
หำกในอนำคตปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ หรือค่ำกำรตลำด
สำหรับกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญเนื่องจำกภำครัฐกำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำน้ำมัน ก็จะส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีควำมเห็นว่ำปริมำณกำรจำหน่ำยน้ำมันเฉลี่ยต่อสถำนีบริกำรของบริษัทยังมีโอกำสเติบโต
ขึ้นได้อีก เนื่องจำกที่ผ่ำนมำสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม กำรปรับปรุงภำพลักษณ์ของ
สถำนีบริกำรน้ำมันอย่ำงต่อเนื่องและกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรนำบริษัทเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ น่ำจะช่วยให้สถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัทเป็นที่รู้ จักในวงกว้ำงมำกขึ้นและทำให้ปริมำณกำรจำหน่ำย
น้ำมันเฉลี่ยต่อสถำนีบริกำรเพิ่มสูงขึ้น สำหรับควำมเสี่ยงในเรื่องค่ำกำรตลำด บริษัทมีควำมเห็นว่ำหำกมีผลกระทบก็จะ
เป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจำกที่ผ่ำนมำเมื่อภำครัฐมีกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำขำยปลีกน้ำมันก็จะ
ดำเนินกำรในระยะเวลำไม่นำน และหำกมีควำมจำเป็นต้องควบคุมรำคำในระยะยำว ภำครัฐก็จำเป็นต้องมีมำตรกำรอื่น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้ได้รับผลกระทบจนอำจส่งผลต่อกำรจำหน่ำยน้ำมัน
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เชื้อเพลิงให้กับประชำชนทั่วไปได้ เช่น กำรลดอัตรำกำรจัดเก็บเงินสมทบเข้ำกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกำรนำเงินสมทบ
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมำจ่ำยชดเชยให้กับผู้ประกอบกำร เป็นต้น ภำยหลังกำรกำหนดมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ค่ำ
กำรตลำดก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่เหมำะสมอีกครั้ง


กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้กับประชำชน

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ วเท่ำกับ 1,250 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 1,250
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้กับประชำชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่
ออกและเรียกชำระเพิ่มขึ้นเป็น 1,670 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 1,670 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1.00 บำท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัท ได้แก่ กำไรต่อหุ้น (Earning per Share) และอัตรำ
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) เป็นต้น เนื่องจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่นำมำใช้ในกำร
คำนวณเพิ่มขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคำดว่ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครั้งนี้จะทำให้บริษัท
สำมำรถเพิ่มกำรลงทุนในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ได้ตำมแผนที่บริษัทวำงไว้ นอกจำกนี้ บริ ษัทคำดว่ำกำรนำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจะช่วยเพิ่มโอกำสและควำมสำมำรถในกำรระดมทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคต โดยมี
ต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและได้รับเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรลงทุนในธุรกิจได้ตำมแผนที่วำงไว้ รวมถึงส่งเสริม
ภำพลักษณ์และตรำสินค้ำของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะช่วยให้บริษัทมีผลกำรดำเนินงำนที่ดียิ่งขึ้นใน
อนำคต
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