บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1
สรุปข้ อมูลสำคัญ (Executive Summary)
สรุ ปข้ อมูลสำคัญของหุ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูล
สรุ ปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหุ้น ผู้ลงทุนควรศึกษำ
ข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนโดยละเอียดก่ อนกำรตัดสินใจลงทุน โดยสำมำรถดูแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและ
หนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ ท่ ี www.sec.or.th

สรุ ปข้ อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชำชน
เพื่อซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
ระยะเวลำกำรเสนอขำย: วันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภำคม 2556
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย
ประเภทธุรกิจ
จำนวนหุ้นทีเ่ สนอขำย

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน

: บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“PTG”)
: จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
: 420,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.15 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรี ยก
ชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
โดยแบ่งเป็ น
1. กำรเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 386,600,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
23.15 ของจำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
2. กำรเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยจำนวนไม่เกิน 33,400,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้น
สำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
: รำคำหุ้นที่เสนอขำยต่อประชำชน 3.90 บำทต่อหุ้น
รำคำหุ้นที่เสนอขำยต่อกรรมกำรและพนักงำน 3.90 บำทต่อหุ้น
: 1,638,000,000 บำท
: ไม่มี

มูลค่ำกำรเสนอขำย
กำรเสนอขำยหุ้นหรื อหลักทรัพย์
แปลงสภำพในช่วง 90 วันก่อนหน้ ำ
มูลค่ำที่ตรำไว้ (par)
: 1.00 บำท
มูลค่ำตำมบัญชี (book value)
: 0.89 บำทต่อหุ้น คำนวณจำกมูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ณ วันที่ 31
มีนำคม 2556 ซึง่ เท่ำกับ 1,495.54 ล้ ำนบำท และหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ำกับ1,670.00 ล้ ำน
ส่วนที่ 1 - หน้ ำ 1

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

อัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (“P/E
ratio”)

P/E ratio ของบริ ษัทอื่นใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน

ตลำดรอง
เกณฑ์เข้ ำจดทะเบียน

หุ้น(Fully Diluted)
: 19.12 เท่ำ เมื่อคำนวณจำกกำไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earning per Share) ซึง่ คำนวณ
จำกกำไรเบ็ดเสร็ จส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษัทใหญ่ย้อนหลัง 4 ไตรมำสที่ผำ่ นมำ
(ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2555 ถึง 31 มีนำคม 2556) ซึง่ เท่ำกับ 340.71 ล้ ำน
บำท และหำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจำกกำรเสนอขำย
หุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ำกับ 1,670.00 ล้ ำนหุ้น (Fully Diluted) จะได้ กำไรสุทธิตอ่
หุ้นเท่ำกับ 0.20 บำทต่อหุ้น
P/E เฉลี่ย
รำคำพำร์
:
บริษัท

(เท่ ำ)
(บำท)
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน)
11.19
1.00
1/
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
N/A
4.9338
บริษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
12.38
1.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
9.33
10.00
หมำยเหตุ 1/ เนื่องจำกกำไรสุทธิรวม 4 ไตรมำสล่ำสุดมีคำ่ น้ อยกว่ำศูนย์ ทำให้ ไม่
สำมำรถคำนวณหำค่ำอัตรำส่วนรำคำปิ ดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ได้

: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”)
: เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน
จำนวนเงินที่ใช้
โดยประมำณ

วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงิน 1/

ระยะเวลำที่ใช้ เงิน
โดยประมำณ

1. เพื่อลงทุนขยำยธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมัน


เพื่อลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ให้ ครอบคลุม
พื ้นที่สำคัญๆ ในประเทศ

1,190

ในช่วงปี 2556 ถึง ปี 2558



เพื่อลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันเพื่อรองรับกำรเติบโต
ของธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

160

ในช่วงปี 2556 ถึง ปี 2557



เพื่อลงทุนธุรกิจร้ ำนกำแฟสดภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT

40

ในช่วงปี 2556

เพื่อลงทุนเพิ่มจำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อและปรับปรุ งร้ ำน
สะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
2. เพื่อลงทุนปรับปรุ งภำพลักษณ์ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
3. เพื่อลงทุนปรับปรุ งและพัฒนำซอฟท์แวร์ และระบบสำรสนเทศที่ใช้
ในกำรดำเนินธุรกิจ
4. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ
รวม

60

ในช่วงปี 2556

60
60

ในปี 2556
ในช่วงปี 2556 ถึง ปี 2557

35.43
1,605.43

ตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นไป
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นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย ได้ แก่ PTC และ กำแฟพันธุ์ไทย มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่
น้ อยกว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทภำยหลังจำกหักภำษี และเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและ
เงินสำรองอื่น (ถ้ ำมี) ในขณะที่ บริ ษัทย่อยซึง่ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงิ นเฉพำะบริ ษัทภำยหลังจำกหักภำษี และเงินทุนสำรอง
ตำมกฎหมำยและเงินสำรองอื่น (ถ้ ำมี)
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจใน
อนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท โดย
อยู่ภำยใต้ เงื่ อนไขที่ว่ำ บริ ษัทจะต้ องมีเงิ นสดเพียงพอสำหรั บกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร ทังนี
้ ้ มติของ
คณะกรรมกำรบริ ษัทที่อนุมัติให้ จ่ำยเงิ นปั นผลจะต้ องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้ รำยงำนให้ ที่
ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “PTG”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2531 ในนำมบริ ษัท
ภำคใต้ เชื ้อเพลิง จำกัด โดยในช่วงต้ นบริ ษัทประกอบธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กบั ลูกค้ ำที่เป็ นกลุ่มผู้ประกอบกำร
ประมงและโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตภำคใต้ ต่อมำบริ ษัทได้ ขยำยไปสูธ่ ุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชือ้ เพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำร
น ้ำมันที่มีเครื่ องหมำยกำรค้ ำ “PT” ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัท รวมถึงลงทุนในบริ ษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงอีกจำนวน 8 บริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นหลัก โดย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ซึ่งมีจำนวนทังสิ
้ ้น
574 สถำนีบริ กำร ณ สิ ้นปี 2555 และยังจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่อยู่ใน
พื ้นที่ตำ่ งๆ ในประเทศ
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
กำรดำเนินธุรกิ จที่สำคัญของบริ ษัทเมื่อแบ่งตำมลักษณะผลิตภั ณฑ์ และกำรให้ บริ กำร และ กลุ่มลูกค้ ำและ
ช่องทำงจำหน่ำย สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 5 กลุม่ หลักๆ ดังนี ้
1.

ธุรกิจค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิงภำยใต้ สถำนีบริกำรนำ้ มัน PT
บริ ษัทดำเนินธุรกิจค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยใต้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
ส่วนที่ 1 - หน้ ำ 3
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1.1

ธุรกิจค้ ำปลีกนำ้ มันเชือ้ เพลิงผ่ ำนสถำนีบริกำรนำ้ มันของบริษัท

PTC ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยจำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่เป็ น
กรรมสิทธิ์ของบริ ษัทและบริ หำรงำนโดยบริ ษัท (Company Owned Company Operated) (“สถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ประเภท COCO”) ไปยังกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยที่เป็ นกลุ่มผู้ประกอบกำร เกษตรกร และผู้ใช้ น ้ำมันที่อยู่อำศัยในพื ้นที่
ใกล้ เคียงกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันเป็ นหลัก เนื่องจำกกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงของกลุม่ ดังกล่ำวเป็ นกำรใช้ เพื่อประกอบอำชีพ
หรื อดำเนินชีวิตประจำวัน ปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันจึงค่อนข้ ำ งสม่ำเสมอ เพื่อเข้ ำถึงกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยดังกล่ำว บริ ษัทจึง
เน้ นกำรลงทุนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ที่อยูใ่ กล้ แหล่งชุมชนต่ำงๆ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทเน้ นกำรลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2555 บริ ษัทมีสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ทังสิ
้ ้น 397 สถำนี โดยกระจำยตัวอยูท่ วั่ ประเทศ
1.2

ธุรกิจค้ ำส่ งนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับตัวแทนจำหน่ ำยนำ้ มันของบริษัท

นอกจำกกำรจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ผ่ ำ นสถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน ประเภท COCO บริ ษั ท ยัง จ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ให้ กับ
ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ตกลงเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท โดยสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ตวั แทนจำหน่ำย
น ้ำมันเป็ นเจ้ ำของและเป็ นผู้บริ หำร (Dealer Owned Dealer Operated) (“สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO”)
สำมำรถใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ PT และจะได้ รับกำรปรับปรุ งให้ มีรูปแบบเดียวกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
ปั จจุบนั บริ ษัทมีตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันอยู่ทวั่ ประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท
DODO มีจำนวนทังสิ
้ ้น 177 สถำนี
2.

ธุรกิจค้ ำส่ งนำ้ มันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ค้ำนำ้ มันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

บริ ษัทยังจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ซึ่งมีควำมต้ องกำร
สัง่ ซื ้อน ้ำมันเป็ นจำนวนมำกในแต่ละครัง้ โดยอำจมีวตั ถุประสงค์ในกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น ซื ้อน ้ำมัน
เพื่อจำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันอิสระที่ดำเนินธุรกิจอยู่ หรื อ ซื ้อน ้ำมันเพื่อจำหน่ำยต่อให้ กบั บุคคลอื่น หรื อ ซื ้อ
น ้ำมันเพื่อใช้ ในกิจกำรของตนเอง
3.

ธุรกิจขนส่ งและขนถ่ ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิง

เพื่อรองรับควำมต้ องกำรในกำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งที่
สัง่ ซือ้ นำ้ มันจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทจึงลงทุนเป็ นเจ้ ำของกองรถบรรทุกนำ้ มันขนำดใหญ่ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2555 บริ ษัทมีรถบรรทุกน ้ำมันทังสิ
้ ้น 236 คัน โดยมีปริ มำตรควำมจุรวมกันทังสิ
้ ้น 7.77 ล้ ำนลิตร กำรที่บริ ษัทมี
รถบรรทุกน ้ำมันเป็ นจำนวนมำก ทำให้ บริ ษัทสำมำรถขนส่งและขนถ่ ำยน ้ำมันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อควำม
ต้ องกำรน ้ำมันในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงบริ หำรจัดกำรปริ มำณน ้ำมันสำรองได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส่วนที่ 1 - หน้ ำ 4
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4.

ธุรกิจร้ ำนสะดวกซือ้ ในสถำนีบริกำรนำ้ มัน PT

PTC ยังลงทุนและบริ หำรงำนร้ ำนสะดวกซื ้อที่ชื่อว่ำ PT Mart และ Max Mart โดยเปิ ดให้ บริ กำรภำยในสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO เพื่อจำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคในชีวิตประจำวันให้ กบั กลุม่ ผู้ใช้ น ้ำมันที่ใช้
บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และกลุม่ ผู้อยูอ่ ำศัยในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2555 บริ ษัทมีจำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart ทังสิ
้ ้น 56 ร้ ำน
5.

ธุรกิจกำรจำหน่ ำยสินค้ ำและกำรให้ บริกำรอื่น

นอกจำกรำยได้ จำกจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก บริ ษัทยังมีรำยได้ อื่นจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
หล่อลื่นเครื่ องยนต์เครื่ องหมำยกำรค้ ำ Castrol ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และจำหน่ำยให้ กบั ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท และให้ เช่ำพื ้นที่ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO กับผู้ประกอบกำรรำยย่อย เช่น
ร้ ำนกำแฟ ร้ ำนอำหำร และร้ ำนซ่อมรถ เป็ นต้ น เพื่อดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำย
อื่น เนื่องจำกบริ ษัทลงทุนและเป็ นเจ้ ำของคลังน ้ำมันเป็ นจำนวนมำกและกระจำยอยู่ทวั่ ทุกภำคในประเทศไทย ปริ มำณ
ควำมจุของถังน ้ำมัน (Oil Tank) รวมจึงมีเกินควำมต้ องกำรใช้ สำรองน ้ำมันของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
บริ ษัทมีคลังน ้ำมันทังสิ
้ ้น 7 แห่ง โดยมีปริ มำณควำมจุรวมทังสิ
้ ้น 185.84 ล้ ำนลิตร
ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กลุ่มครอบครัวรัชกิจประกำร 1/
นำยศักดิอ์ นันต์ วิจิตรธนำรักษ์
กลุ่มครอบครัววชิรศักดิพ์ ำนิช 2/
นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์
กลุ่มครอบครัวภูชชั วนิชกุล 3/
นำงเพ็ญนภำ พงษ์สรุ พันธ์
นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
นำงสำวณัฐรดำ แย้ มฉำยำ
นำยชินวัฒน์ นิตสิ ำคริ นทร์
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน 5/
ประชำชนทัว่ ไป
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
547,896,660
43.83
335,040,000
26.80
155,960,000
12.48

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ 4/
จำนวนหุ้น
สัดส่ วน
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
548,535,634
32.85
335,140,000
20.07
156,060,000
9.35

75,469,340
36,385,000
29,120,000
29,120,000
19,400,000
15,200,000
-

6.04
2.91
2.33
2.33
1.55
1.22
-

75,569,340
36,790,274
29,120,000
29,120,000
19,400,000
15,200,000
32,055,752
386,600,000

4.53
2.20
1.74
1.74
1.16
0.91
1.92
23.15

6,409,000
1,250,000,000

0.51
100.00

6,409,000
1,670,000,000

0.38
100.00
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หมำยเหตุ:

1/ กลุม่ ครอบครัวรัชกิจประกำร ประกอบด้ วย 1) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จดั กำร
ใหญ่ 2) นำยพิพฒ
ั น์ รัชกิจประกำร ซึง่ เป็ นพี่ชำยของนำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร 3) นำงสำวภัคจิรำ รัชกิจประกำร ซึง่ เป็ นน้ องสำวนำย
พิทกั ษ์ รัชกิจประกำร 4) นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัทและเป็ นพี่สำวของนำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร 5)
นำงสำวลภัสอร คชเสนี ซึง่ เป็ นลูกสำวของนำงฉัตรแก้ ว คชเสนี และ 6) นำงสำวจันทวรัจฉร์ จันทรศำรทูล ซึง่ เป็ นภรรยำของนำย
พิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
2/ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช ประกอบด้ วย 1) นำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และ 2) นำยวีร
ศักดิ์ วชิรศักดิพ์ ำนิช ซึง่ เป็ นบิดำของนำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิพ์ ำนิช
3/ กลุ่มครอบครัวภูชชั วนิชกุล ประกอบด้ วย 1) นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ หำร และผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
บัญชีและกำรเงิน และ 2) นำยชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล ซึง่ เป็ นสำมีของนำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล
4/ ประมำณกำรจำนวนหุ้นสำมัญภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ในกรณี ที่กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยทุกคนจองซื ้อครบตำมสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรร
5/ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 33.40 ล้ ำนหุ้น ให้ กบั กรรมกำร ผู้บริ หำร และ
พนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในกรณีที่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทุกคนจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมสิทธิ จำนวนหุ้นที่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ในครัง้ นี ้ จะถือหุ้นรวมกันเท่ำกับ 31.96 ล้ ำนหุ้น

คณะกรรมกำรบริษัท
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
1. พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ ำยขวัญ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
นำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช
นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
นำยรังสรรค์ พวงปรำง
นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี
นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์
นำยสุพจน์ พิทยพงษ์ พชั ร์
นำยเทียร เมฆำนนท์ชยั

ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ

สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสีย่ งที่เกิดจำกปั จจัยมหภำค
1.1. ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมัน
1.2. ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของค่ำกำรตลำด
1.3. ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย
1.4. ควำมเสีย่ งจำกมำตรกำรของรัฐบำลในอนำคตซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
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2. ควำมเสีย่ งจำกกำรประกอบธุรกิจและกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
2.1. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว
2.2. ควำมเสี่ยงที่บริ ษัทอำจต้ องสำรองน ้ำมันตำมกฎหมำยสำหรับปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมัน
ตำมมำตรำ 10 จำหน่ำย หำกบริ ษัทต้ องเป็ นผู้จดั หำและจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั บริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำ
น ้ำมันตำมมำตรำ 10
2.3. ควำมเสีย่ งจำกองค์ประกอบของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่ในสัดส่วนที่สงู
2.4. ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO จำนวนมำกในแต่ละปี จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทไม่
สำมำรถบริ หำรจัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงบริ ษัทไม่สำมำรถสรรหำสถำนีบริ กำร
น ้ำมันใหม่ที่มีศกั ยภำพในกำรดำเนินธุรกิจที่ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีอยูเ่ ดิม
2.5. ควำมเสีย่ งจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีอำยุสญ
ั ญำสัน้
2.6. ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ตอ่ สัญญำของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
2.7. ควำมเสีย่ งจำกกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไรขันต
้ ่ำให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
2.8. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่ง พิงลูกค้ ำรำยใหญ่ ในธุ ร กิ จค้ ำส่งน ำ้ มันให้ กับผู้ค้ำนำ้ มันรำยอื่นและผู้ป ระกอบกำร
อุตสำหกรรม
2.9. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์เฉพำะด้ ำนของบริ ษัท
2.10. ควำมเสี่ย งจำกอุบัติ เ หตุภ ำยในคลัง น ำ้ มัน ที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบและควำมเสีย หำยต่อ บริ ษั ท และ
สิง่ แวดล้ อม
2.11. ควำมเสีย่ งจำกอุบตั ิเหตุที่อำจเกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมันโดยรถขนส่งน ้ำมันของบริ ษัท
2.12. ควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริ ตระหว่ำงกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของพนักงำน
3. ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร
3.1. ควำมเสีย่ งจำกกำรมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอำนำจกำหนดนโยบำยบริ หำร
4. ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัท
4.1. ควำมเสีย่ งในเรื่ องตลำดสำรองสำหรับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
สรุ ปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ที่ปรำกฏในงบกำรเงินงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2552 ถึง 2555 สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รำยละเอียด
ผลกำรดำเนินงำน (ล้ ำนบำท)
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและให้ บริกำร
ต้ นทุนจำกกำรขำยสินค้ ำและให้ บริกำร
กำไรขันต้
้ น
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ปี 2552

ปี 2553

9,676.83
9,199.69
477.14
90.45
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15,681.14
14,970.51
710.63
89.15

ปี 2554
27,816.71
26,742.18
1,074.53
226.42

ปี 2555
41,723.68
39,991.38
1,732.30
359.99
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รำยละเอียด
ฐำนะกำรเงิน (ล้ ำนบำท)
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
กำไรสุทธิตอ่ หุ้น 1/

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

1,796.92
1,064.19
732.74

2,126.77
1,304.91
821.87

2,874.64
1,847.74
1,026.89

3,890.05
2,505.18
1,384.87

0.07

0.07

0.18

0.22

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
1.45
1.59
1.80
1.81
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
5.36
4.54
9.05
10.64
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
13.51
11.47
24.49
29.85
หมำยเหตุ: 1/ เพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ กำไรสุทธิตอ่ หุ้นในปี 2552 ถึงปี 2555 คำนวณจำกจำนวนหุ้นสำมัญเท่ำกับ 1,250 ล้ ำน
หุ้น ซึง่ เสมือนกับบริษัทได้ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำก 10.00 บำทต่อหุ้น เป็ น 1.00 บำทต่อหุ้น ตังแต่
้ ปี 2552

คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนหลักของบริ ษัทมำจำกธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
99.0 และร้ อยละ 99.3 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรในปี 2554 และในปี 2555 ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ ้นของ
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรในช่วงที่ผ่ำนมำ ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำก 9,676.83 ล้ ำนบำทในปี 2552 เป็ น 15,681.14
ล้ ำนบำทในปี 2553 เป็ น 27,816.71 ล้ ำนบำทในปี 2554 และเป็ น 41,723.68 ล้ ำนบำทในปี 2555 จึงมีสำเหตุมำจำก
ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทสำมำรถจำหน่ำยเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จำกกำรที่บริ ษัทลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
PT ประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่อง และกำรเพิ่มตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท (ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
ประเภท DODO) รวมถึงกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ส่งผลให้ บริ ษัทมี
กำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ ้นจำก 477.14 ล้ ำนบำทในปี 2552 เป็ น 710.63 ล้ ำนบำทในปี 2553 เป็ น
1,074.53 ล้ ำนบำทในปี 2554 และเป็ น 1,732.30 ล้ ำนบำทในปี 2555 กำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงในช่วงที่ผำ่ นมำยังส่งผลให้ คำ่ ใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น จำกกำรที่บริ ษัทลงทุนเพิ่มจำนวน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำร
ขำยให้ กบั ผู้ใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ผ่ำนสื่อต่ำงๆ แม้ ว่ำ
บริ ษัทจะมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้ อื่น) ยังคง
เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ ้นจำก 73.77 ล้ ำนบำทในปี 2552 เป็ น 99.45 ล้ ำนบำทในปี 2553 เป็ น 241.75 ล้ ำนบำท
ในปี 2554 และเป็ น 406.51 ล้ ำนบำทในปี 2555 กำไรสุทธิจึงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและ
ค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยเท่ำกับ 90.45 ล้ ำนบำทในปี 2552 เท่ำกับ 89.15 ล้ ำนบำทในปี 2553 เท่ำกับ 226.42 ล้ ำน
บำทในปี 2554 และเท่ำกับ 359.99 ล้ ำนบำทในปี 2555 ทังนี
้ ้ สำเหตุที่ ในปี 2553 บริ ษัทมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่
รวมรำยได้ อื่น) เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2552 แต่มีกำไรสุทธิลดลง เกิดจำกกำรที่ในปี 2552 บริ ษัทมีรำยได้ อื่นที่เป็ นรำยกำร
พิเศษ ได้ แก่ กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ จำนวน 32.69 ล้ ำนบำท จำกกำรที่บริ ษัทสำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำปรับ
โครงสร้ ำงหนี ้กับกองทุนรวมแห่งหนึ่ง และในปี 2552 บริ ษัทยังสำมำรถใช้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกผลขำดทุน (Tax
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Loss Carried Forward) จำกผลขำดทุนที่เกิดขึ ้นก่อนปี 2552 ส่งผลให้ ในปี 2552 บริ ษัทไม่ต้องชำระภำษี เงินได้ มีเพียง
บริ ษัทย่อยที่ต้องชำระภำษี เงินได้
ฐำนะทำงกำรเงิน
ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 1,796.92 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 2,126.77 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
2,874.64 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 3,890.05 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ สินทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกหนี ้กำรค้ ำและ
ลูกหนี ้อื่น สินค้ ำคงเหลือ และที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ซึง่ เพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับกำรเติบโตของธุรกิจกำรค้ ำปลีกและค้ ำส่ง
น ้ำมันเชือ้ เพลิง เนื่องจำกบริ ษัทเน้ นกำรลงทุนเป็ นเจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน คลังน ้ำมัน และรถบรรทุกน ้ำมัน เพื่อให้
บริ ษัทสำมำรถควบคุมคุณภำพสินค้ ำและบริ กำรและบริ หำรจัดกำรได้ อย่ำงครบวงจรตังแต่
้ กำรขนส่งน ้ำมัน เก็บรักษำ
และสำรองน ้ำมัน และ กำรจำหน่ำยและส่งมอบน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำในแต่ละธุรกิจ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมเท่ำกับ 1,064.19
ล้ ำนบำท เท่ำกับ 1,304.91 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 1,847.74 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 2,505.18 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี
2555 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ หนี ้สินรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นโดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ เงินกู้ยืมระยะ
ยำว และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ที่เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ ้นปี 2552 เท่ำกับ 732.74 ล้ ำน
บำท เพิ่มขึ ้นเป็ น 821.82 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,024.84 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,384.79
ล้ ำนบำท ในปี 2555 ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ นมำ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม)
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ กำรที่บริ ษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและ
ค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลขำดทุนสะสมลดลงอย่ำงต่อเนื่องและมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วน
ได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เพิ่มขึ ้นทุกปี โดยผลขำดทุนสะสมลดลงจำก 578.27 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552 เหลือ 286.17
ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 ต่อมำในช่วงต้ นปี 2555 บริ ษัทได้ นำส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำนวน 59.50 ล้ ำนบำท และเงินสำรอง
ตำมกฎหมำยจำนวน 1.51 ล้ ำนบำท มำล้ ำงขำดทุนสะสม ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลขำดทุนสะสมลดลงเหลือ 225.16 ล้ ำน
บำท เมื่อรวมกับกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ที่เกิดขึ ้นในปี 2555 ซึ่งเท่ำกับ 359.95 ล้ ำนบำท ทำให้ ณ สิ ้นปี
2555 บริ ษัทมีกำไรสะสมเท่ำกับ 134.79 ล้ ำนบำท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม) เท่ำกับ1,384.79 ล้ ำนบำท
เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
บริ ษัทนำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภำษี เงินได้ มำใช้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินในปี 2556 ทำให้ บริ ษัท
ต้ องรับรู้ ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งเป็ นผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน
(Accounting Book Value) เทียบกับ มูลค่ำสินทรัพย์และหนี ้สินที่คำนวณตำมหลักของภำษี ตำมประมวลรัษฎำกร (Tax
Book Value) โดยใช้ อตั รำภำษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ รวมทังรั
้ บรู้ หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัด
บัญชี (Deferred Tax Liability) และ/หรื อ สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี (Deferred Tax Asset) ที่เกิดขึ ้นจำกผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินกับมูลค่ำสินทรัพย์และหนี ้สินที่
คำนวณตำมหลักของภำษี ตำมประมวลรัษฎำกร เกิดจำกรับรู้คำ่ ใช้ จ่ำยที่แตกต่ำงกัน
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ผลของกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำว มำใช้ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ทำให้ ผ้ สู อบบัญชีมีกำรปรับปรุ งงบดุล
ณ สิ ้นปี 2555 โดยบริ ษัทมีกำรรับรู้สนิ ทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี (Deferred Tax Asset) จำนวน 25.48 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมภำยหลังกำรปรับปรุ งเพิ่มขึ ้นจำก 3,890.05 ล้ ำนบำท เป็ น 3,915.53 ล้ ำน
บำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.66 และรับรู้ หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี (Deferred Tax Liability) จำนวน 39.53 ล้ ำน
บำท ส่งผลให้ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมภำยหลังกำรปรับปรุ งเพิ่มขึ ้นจำก 2,505.18 ล้ ำนบำท เป็ น 2,544.71 ล้ ำนบำท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.58 นอกจำกนี ้กำรรับรู้ ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี (Deferred Tax) ที่เกิดขึ ้นมำจนถึงสิ ้นปี 2555 ยัง
ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไรสะสมลดลง 14.05 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 10.42 และทำให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่
รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ ้นปี 2555 ภำยหลังกำรปรับปรุ งจึงลดลงจำก 1,384.79 ล้ ำนบำท เหลือ
1,370.74 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 1.01
ผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินงวดบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556
ใน 3 เดือนแรกปี 2556 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรเท่ำกับ 11,877.79 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 23.40 จำกใน 3 เดือนแรกปี 2555 ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นหลัก เนื่องจำกปริ มำณกำรขำยปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรประเภท COCO
เพิ่มขึ ้น กำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยเป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท
COCO อย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับปรุงภำพลักษณ์ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำย สำหรับ
รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง (ทังค้
้ ำส่งให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทและค้ ำส่งให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น
และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม) ใน 3 เดือนแรกปี 2556 มีแนวโน้ มลดลงเล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ใน 3 เดือนแรกปี
2555 เนื่องจำกบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรจำหน่ำยปลีกน ้ำมันเชือ้ เพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
มำกกว่ำ เพรำะอัตรำกำไรขันต้
้ นของกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง สูงกว่ำกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื อ้ เพลิง ในส่วนของต้ นทุนจำก
กำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำร มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นใน 3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกับ 568.06 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ใน 3 เดือนแรกปี 2555 ที่เท่ำกับ 406.46 ล้ ำนบำท และอัตรำกำไรขันต้
้ นใน 3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกับร้ อยละ 4.78 ของ
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำร สูงขึ ้นจำกในปี 2555 ที่อตั รำกำไรขันต้
้ นเฉลี่ยทังปี
้ เท่ำกับร้ อยละ 4.15 ของ
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำร กำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำกำไรขันต้
้ นเป็ นผลมำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำ
ปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท จนทำให้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำร
น ้ำมันของบริ ษัทใน 3 เดือนแรกปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 56.6 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังหมด
้
ในส่วน
ของกำไรสุทธิ บริ ษัทมีกำไรสุทธิใน 3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกับ 124.81 ล้ ำนบำท ต่ำกว่ำกำไรสุทธิใน 3 เดือนแรกปี
2555 ซึ่งเท่ำกับ 140.39 ล้ ำนบำท เนื่องจำกค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรที่เพิ่มขึ ้น จำกกำรเร่ งขยำยสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน กำรเพิ่มกองรถบรรทุกนำ้ มัน กำรลงทุนปรั บปรุ งภำพลักษณ์ ของสถำนีบริ กำรนำ้ มัน PT และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ บริ ษัทและตรำสินค้ ำเป็ นที่ร้ ูจกั โดยทัว่ ไป
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ฐำนะทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินงวดบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556
ณ สิ ้นเดือนมีนำคม 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 3,954.68 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำก ณ สิ ้นเดือน
ธันวำคม 2555 ที่มีอยู่เท่ำกับ 3,915.53 ล้ ำนบำท กำรเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์เป็ นผลมำจำกกำรที่ บริ ษัทยังคงเน้ นกำร
ลงทุนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และกองรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรบริ หำรจัดกำรสินค้ ำคงเหลือที่มี
ประสิทธิภำพ ทำให้ บริ ษัทมีสนิ ค้ ำคงเหลือ ณ สิ ้นเดือนมีนำคม 2556 ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2555 ในส่วนของหนี ้สิน บริ ษัท
มีหนี ้สินเท่ำกับ 2,459.06 ล้ ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ ้นเดือนธันวำคม 2555 เท่ำกับ 85.65 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทมี
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนที่ดี ทำให้ มีควำมต้ องกำรใช้ เงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินจึงลดลง รวมถึงกำร
ชำระคืนเงินกู้ระยะยำวตำมเงื่อนไขในสัญญำ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น กำรนำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภำษี
เงินได้ มำใช้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินและปรับปรุงงบดุล ณ สิน้ ปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไรสะสม ณ สิ ้นปี 2555 ลดลง
14.04 ล้ ำนบำท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เท่ำกับ 1,370.74 ล้ ำนบำท
สำหรับ ณ สิ ้นเดือนมีนำคม 2556 กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่จำนวน 124.79 ล้ ำนบำทที่เกิดในช่วง 3 เดือนแรก
ปี 2556 ทำให้ บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,495.54 ล้ ำน
บำท
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
: นำยรังสรรค์ พวงปรำง เลขำนุกำรบริ ษัท
ที่อยู่
: เลขที่ 90 อำคำรไซเบอร์ เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ ชันที
้ ่ 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วย
ขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์
: 0-2168-3377, 0-2168-3388
E-mail Address : ir@pt.co.th
(ผู้ลงทุนควรอ่ ำนรำยละเอียดข้ อมูลในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ก่ อนกำรตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ )
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