บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

1.

ปั จจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัท ที่เสนอขำยในครัง้ นี ้มีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้
อย่ำงรอบคอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปั จจัยควำมเสีย่ งในหัวข้ อนี ้ก่อนตัดสินใจในกำรลงทุนซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท
ข้ อควำมดังต่อไปนี ้แสดงถึงปั จจัยควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญบำงประกำรอันอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษัท
และมูลค่ำหุ้นของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นอกเหนือจำกปั จจัยควำมเสีย่ งที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล/ร่ำงหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
อำจมี ค วำมเสี่ ย งอื่ น ๆ ซึ่ง บริ ษั ท ไม่ อ ำจทรำบได้ ใ นขณะนี ห้ รื อ เป็ นควำมเสี่ย งที่ บ ริ ษั ท พิ จ ำรณำในขณะนี ว้ ่ำ ไม่ เ ป็ น
สำระสำคัญซึ่งอำจเป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงที่มีควำมสำคัญต่อไปในอนำคต ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน สภำพคล่อง หรื อ แหล่งเงินทุนของบริ ษัท
นอกจำกนี ้ ข้ อควำมในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์ ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรำกฏใน
แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล/ร่ ำงหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ เช่น กำรใช้ ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “มีแผน
จะ” “ตัง้ ใจ” “ประมำณ” เป็ นต้ น หรื อกำรประมำณกำรทำงกำรเงิ น โครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์ เ กี่ ย วกับผล
ประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท นโยบำย
ของภำครัฐบำลและอื่นๆ ซึง่ เป็ นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต อันเป็ นควำมเห็นของบริ ษัทในปั จจุบนั นัน้ มิได้ เป็ น
กำรรับรองผลประกอบกำรหรื อเหตุกำรณ์ ในอนำคต และผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำร
คำดกำรณ์หรื อคำดคะเนก็ได้ สำหรับข้ อมูลในส่วนนี ้ที่อ้ำงถึงหรื อเกี่ยวข้ องกับรัฐบำลหรื อเศรษฐกิ จในภำพรวมของประเทศ
ได้ มำจำกข้ อมูลที่ มีกำรเปิ ดเผยหรื อคัดย่อจำกสิ่ง พิมพ์ ข องรั ฐบำลหรื อจำกแหล่งข้ อมูลอื่ นๆ โดยที่ บริ ษัท มิได้ ท ำกำร
ตรวจสอบหรื อรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่ำวแต่ประกำรใด
1.1

ความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยมหภาค

1.1.1

ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมัน

บริ ษัทดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นหลัก โดยบริ ษัทค้ ำปลีกน ้ำมันเชือ้ เพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำร
น ้ำมันที่บริ ษัทย่อยเป็ นผู้บริ หำรงำน (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) และค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั 1) ตัวแทนจำหน่ำย
น ้ำมันของบริ ษัทเพื่อจำหน่ำยปลีกภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นผู้บริ หำร (สถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท DODO) 2) ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น และ 3) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงในกำรดำเนิน
ธุรกิจ ทังนี
้ ้ รำคำน ้ำมันที่บริ ษัทจำหน่ำยและ/หรื อรำคำน ้ำมันที่บริ ษัทซื ้อจำกโรงกลัน่ น ้ำมันหรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นอำจจะผัน
ผวนไปตำมปั จจัยต่ำงๆ เช่น 1) ภำวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะในภูมิภำคที่มีปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงค่อนข้ ำงมำก 2) อุป
สงค์และอุปทำนของน ้ำมันเชื ้อเพลิงทัว่ โลก 3) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของภำครัฐทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ง
ปั จจัยดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันเชือ้ เพลิงอำจส่งผลโดยตรงต่อรำคำ
จำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงทังรำคำขำยปลี
้
กและขำยส่ง ทำให้ ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันเชื อ้ เพลิงและปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงอำจเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ และยังส่งผลต่อมูลค่ำสินค้ ำคงคลังที่สว่ นใหญ่เป็ นน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำรองไว้ ควำมผันผวน
ของรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงจึงอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทได้
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ทังนี
้ ้ เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันที่อำจมีผลต่อปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันและมูลค่ำสินค้ ำ
คงคลัง บริ ษัทมุง่ เน้ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยที่มีควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันอย่ำงสม่ำเสมอ ได้ แก่ ผู้ใช้ น ้ำมัน
รำยย่อยที่ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับกำรดำเนินชีวิตประจำวันและกำรประกอบอำชีพ และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้
น ้ำมันเชื ้อเพลิงในกำรดำเนินธุรกิจ เป็ นหลัก ปริ มำณควำมต้ องกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงและปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันสำหรับกลุม่
ลูกค้ ำเป้ำหมำยดังกล่ำวจึงไม่คอ่ ยเปลีย่ นแปลงไปตำมควำมผันผวนของรำคำน ้ำมัน และบริ ษัทยังไม่มีนโยบำยในกำรสำรอง
น ้ำมันเพื่อกำรเก็งกำไร โดยปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทสำรองไว้ ในคลังน ้ำมันและถังน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำร
นำ้ มันเป็ นกำรสำรองตำมกฎหมำยและสำรองไว้ สำหรั บจำหน่ำยให้ กับ ลูกค้ ำในแต่ละพืน้ ที่ เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำส่วน
หมุนเวียนของสินค้ ำคงเหลือในปี 2554 และในปี 2555 เท่ำกับ 44.05 เท่ำ และ 52.39 เท่ำ ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นระยะเวลำ
ขำยสินค้ ำเฉลีย่ เท่ำกับ 8.17 วัน และ 6.80 วัน จะเห็นได้ วำ่ กำรสำรองน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นกำรสำรองในระยะสัน้
นอกจำกนี ้ แม้ ว่ำรำคำน ้ำมันจะมีควำมผันผวนแต่ถ้ำค่ำกำรตลำดไม่เปลี่ยนแปลงไป บริ ษัทจะยังคงมีกำไรจำกกำร
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงต่อลิตรไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงเท่ำกับรำคำน ้ำมันที่บริ ษัทซื ้อจำกโรง
กลัน่ (ซึ่งเท่ำกับรำคำหน้ ำโรงกลัน่ บวกด้ วยภำษี และเงินสมทบกองทุนต่ำงๆ) บวกด้ วยค่ำกำรตลำด ดังนัน้ หำกค่ำกำรตลำด
รวมถึงอัตรำภำษี และเงินสมทบกองทุนต่ำงๆ ไม่เปลี่ยนแปลง รำคำขำยปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงจะปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงตำมกำร
เปลีย่ นแปลงของรำคำหน้ ำโรงกลัน่ ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่ำควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันจะไม่สง่ ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.1.2

ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของค่ำกำรตลำด

ในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง กำไรขันต้
้ นจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในแต่ละช่วงเวลำจะขึ ้นอยู่กบั
ค่ำกำรตลำดในขณะนันเป็
้ นหลัก ที่ผำ่ นมำอำจมีบำงช่วงเวลำที่ค่ำกำรตลำดลดต่ำลงมำกจนอำจจะติดลบได้ เช่นในกรณีของ
น ้ำมันดีเซลในช่วงที่รำคำน ้ำมันในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ ้นผิดปกติ ทำงภำครัฐได้ มีกำรใช้ มำตรกำรกำหนดควบคุมรำคำขำย
ปลีกน ้ำมันดีเซล ซึง่ เป็ นผลให้ คำ่ กำรตลำดสำหรับน ้ำมันลดต่ำลงจนติดลบ ผลจำกกำรใช้ มำตรกำรดังกล่ำวได้ สง่ ผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทและผู้ประกอบกำรในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงรำยอื่นๆ ในประเทศเช่นเดียวกัน
อย่ำงไรก็ ต ำม ที่ผ่ำนมำเมื่อ ภำครั ฐ มีก ำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม รำคำขำยปลีกน ำ้ มัน ก็ จ ะด ำเนิ นกำรใน
ระยะเวลำไม่นำน และหำกมีควำมจำเป็ นต้ องควบคุมรำคำในระยะยำว ภำครัฐก็จำเป็ นต้ องมีมำตรกำรอื่นเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงไม่ให้ ได้ รับผลกระทบจนอำจส่งผลต่อกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กับ
ประชำชนทัว่ ไปได้ เช่น กำรลดอัตรำกำรจัดเก็บเงินสมทบเข้ ำกองทุนน ้ำมันเชือ้ เพลิง และ กำรนำเงินสมทบกองทุนน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงมำจ่ำยเงินชดเชยให้ กบั ผู้ประกอบกำร เป็ นต้ น ภำยหลังกำรกำหนดมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ค่ำกำรตลำดก็จะ
ปรับเพิ่มขึ ้นไปยังระดับที่เหมำะสมอีกครัง้
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริ ษัทเน้ นกำรลงทุนในคลัง
น ้ำมันหลำยแห่งเพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่ที่สำคัญในประเทศไทย บริ ษัทจึงสำมำรถส่งมอบน ้ำมันได้ อย่ำงรวดเร็ ว ทำให้ สถำนี
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บริ กำรนำ้ มันที่บริ ษัทย่อยเป็ นผู้บริ หำร (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) ไม่จำเป็ นต้ องสำรองน ้ำมันเป็ นจำนวนมำก
เนื่องจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO แต่ละแห่งสำมำรถรับน ้ำมันจำกคลังน ้ำมันของบริ ษัทที่อยู่ใกล้ เคียงในเวลำอัน
สัน้ ในขณะที่ ถ้ ำบริ ษัทไม่มีคลังน ้ำมันในบริ เวณใกล้ เคียงกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO บริ ษัทต้ องใช้ ระยะเวลำ
ค่อนข้ ำงนำนในกำรขนส่งน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ต้องกำร บริ ษัทยังเน้ นกำรลงทุนในกองรถบรรทุก
น ้ำมันขนำดใหญ่เพื่อรองรับควำมต้ องกำรขนส่งน ้ำมันในธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทจึงสำมำรถจัดแผนกำรเดินรถบรรทุกน ้ำมัน
และปรับเปลีย่ นแผนกำรเดินรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อให้ กำรส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทในแต่ละช่วงเวลำสอดคล้ อง
กับแผนและกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจในขณะนัน้ รวมทัง้ บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรลงทุนในสถำนีบริ กำรน ้ำมันและกำร
กำหนดจำนวนพนักงำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่งให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับประมำณกำรรำยได้ ที่คำดว่ำจะได้ รับ เพื่อ
ควบคุมให้ สถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่งมีต้นทุนและค่ำใช้ จ่ำยสอดคล้ องกับรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน ดังนัน้ กำรบริ หำร
จัดกำรต้ นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงช่วยให้ บริ ษัทยังสำมำรถดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงต่อเนื่องแม้ ว่ำค่ำกำรตลำดจะลดต่ำลงมำก
บริ ษัทจึงเชื่อว่ำควำมผันผวนของค่ำกำรตลำดไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในระยะ
ยำวอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.1.3

ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย

ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมีกำรลงทุนเป็ นจำนวนมำกเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิ จ เช่น กำรเพิ่มจำนวนสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และกำรเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมัน เป็ นต้ น บริ ษัทจำเป็ นต้ องใช้ เงินเป็ นจำนวนมำกเพื่อ
ลงทุนในสินทรัพย์ถำวร รวมถึงต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ น้ เพื่อรองรับกำรซื ้อ/ขำยน ้ำมันที่มีปริ มำณเพิ่มขึ ้นตำมกำร
เติบโตของธุรกิจ และกำรสำรองน ้ำมันเชือ้ เพลิงในสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ ใช้ เงินสดจำกกำร
ดำเนินงำนร่ วมกับเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยำวจำกสถำบั
้
นกำรเงินสำหรับกำรลงทุนและหมุนเวียนในกิ จกำร โดย ณ
วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2555 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน เท่ำกับ 408.84 ล้ ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน เท่ำกับ 333.75 ล้ ำนบำท แม้ วำ่ เงินกู้ยืมบำงส่วนจะเป็ นเงินกู้ยืมระยะยำว ซึง่ อัตรำดอกเบี ้ยในช่วงแรก
คงที่ แต่หลังจำกนันอั
้ ตรำดอกเบี ้ยจะเป็ นไปตำมอัตรำดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว ดังนัน้ หำกอัตรำ
ดอกเบี ้ยอ้ ำงอิงปรับเพิ่มขึ ้น บริ ษัทจะมีต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้นได้
อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะได้ รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนสำหรับกำรลงทุนขยำยธุรกิจในอนำคต บริ ษัทจึงอำจไม่มีควำมจำเป็ นต้ องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจำกสถำบัน
กำรเงินในช่วงสันหลั
้ งจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทอำจจะออกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้ที่มีกำร
กำหนดอัตรำดอกเบี ้ยคงที่ให้ กบั ประชำชนหรื อผู้ลงทุนอื่นเพิ่มเติมได้ ทำให้ บริ ษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวน
ของอัตรำดอกเบี ้ยลงได้
1.1.4

ควำมเสีย่ งจำกมำตรกำรของรัฐบำลในอนำคตซึง่ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท

ที่ผำ่ นมำภำครัฐมีกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนพลังงำนออกมำเป็ นครัง้ ครำว
เช่น กำรกำหนดเพดำนรำคำขำยปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง และ กำรปรับเพิ่มหรื อลดอัตรำกำรจัดเก็บภำษี สรรพสำมิตหรื อเงิน
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สมทบกองทุน น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง และกองทุน อนุรั ก ษ์ พ ลัง งำน เพื่ อ ก ำหนดรำคำขำยปลี ก น ำ้ มัน แต่ ล ะประเภท โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ น ้ำมัน ดีเซลหรื อสนับสนุนกำรใช้ น ้ำมันแก๊ สโซฮอล์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ นโยบำยและมำตรกำร
ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจกำรค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงมำกหรื อน้ อยแตกต่ำงกันออกไป
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำหำกภำครัฐมีกำรกำหนดนโยบำยและมำตรกำรที่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ภำครัฐจำเป็ นต้ องมีมำตรกำรอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงไม่ให้ ได้ รับผลกระทบจนอำจส่งผลต่อกำร
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ประชำชนทัว่ ไปได้ เช่น ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐมีกำรควบคุมรำคำจำหน่ำยปลีกน ้ำมันดีเซล
ไม่ให้ เกิน 30 บำทต่อลิตร ภำครัฐจึงมีกำรปรับลดเงินสมทบกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงหรื อนำเงินจำกกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิง
มำจ่ำยคืนเพื่อชดเชยให้ กบั ผู้ประกอบธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง เพื่อรักษำระดับรำคำขำยปลี กน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ไม่ให้ เกินรำคำ 30 บำทต่อลิตรตำมนโยบำยของภำครัฐ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังกำหนดให้ มีคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
เพื่อทำหน้ ำที่ประเมินและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งที่สำคัญในด้ ำนต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยและ
มำตรกำรต่ำงๆ ของภำครัฐ และเสนอแนะวิธีป้องกันหรื อลดระดับควำมเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนัน้ บริ ษัทจึง
เชื่อว่ำกำรกำหนดนโยบำยของภำครัฐจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในระยะยำวอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.2

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท

1.2.1

ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว

น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำหน่ำยส่วนใหญ่สงั่ ซื ้อโดยตรงจำกบริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทย
ออยล์”) ซึ่งเป็ นโรงกลัน่ น ้ำมันแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Refinery) ที่เป็ นโรงกลัน่ น ้ำมันเดี่ยว (Single-site) ที่ใหญ่สดุ ใน
ประเทศไทยด้ วยกำลังกำรกลัน่ น ้ำมันดิบ 275,000 บำร์ เรลต่อวัน (ข้ อมูลจำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี 2554 (แบบ
56-1) ของไทยออยล์) ทังนี
้ ้ ปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อจำกไทยออยล์มีจำนวนทังสิ
้ ้น 235.26 ล้ ำนลิตร ในปี 2552 เพิ่มขึ ้น
เป็ น 443.31 ล้ ำนลิตร ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 926.20 ล้ ำนลิตร ในปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,350.28 ล้ ำนลิตร ในปี 2555
ปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อจำกไทยออยล์ คิดเป็ นร้ อยละ 66.0 และร้ อยละ 78.7 และร้ อยละ 97.0 และร้ อยละ 98.0 ของ
ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่บริ ษัทสัง่ ซื ้อในปี 2552 ถึง ปี 2555 ตำมลำดับ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผู้ค้ำน ้ำมัน
รำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว หำกในอนำคตไทยออยล์มีเหตุจำเป็ นที่ทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำยน ้ำมันให้ แก่บริ ษัทได้
หรื อจำหน่ำยน ้ำมันได้ เพียงบำงส่วนซึ่งต่ำกว่ำปริ มำณควำมต้ องกำรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมำก ก็จะส่งผลกระทบต่อผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทและไทยออยล์เป็ นพันธมิตรทำงกำรค้ ำที่ดีต่อกัน โดยบริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกไทยออยล์มำ
เป็ นเวลำนำนกว่ำ 15 ปี และปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันก็เพิ่มขึ ้นทุกปี โดยเฉพำะในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ โดยบริ ษัทได้ ตกลงทำ
สัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงกับไทยออยล์ ตำมสัญญำดังกล่ำว บริ ษัทจะมีกำรแจ้ งปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ต้องกำรแต่ละ
ประเภทให้ ไทยออยล์ทรำบล่วงหน้ ำเพื่อไทยออยล์ใช้ ประกอบกำรวำงแผนกำรผลิต โดยทุกต้ นเดือนไทยออยล์จะแจ้ งยืนยัน
ปริ มำณน ้ำมันที่สำมำรถส่งมอบให้ กบั บริ ษัทได้ ในเดือนนัน้ (รำยละเอียดเกี่ยวกับ สัญญำซื ้อขำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงระหว่ำง
บริ ษัท กับ บริ ษัทไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้ อที่ 5. เรื่ องสินทรัพย์ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ภำยใต้
หัวข้ อที่ 5.2.1 เรื่ องสัญญำที่สำคัญสำหรับกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ) ที่ผ่ำนมำไทยออยล์ยงั ไม่เคยมีปัญหำในกำรจำหน่ำย
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น ้ำมันให้ กบั บริ ษัท และที่ผ่ำนมำปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ไทยออยล์ผลิตได้ เพียงพอต่อควำมต้ องกำรในประเทศ โดยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงส่วนที่เหลือจำกกำรจำหน่ำยในประเทศ ไทยออยล์จำเป็ นต้ องส่งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ทังนี
้ ้ ในปี 2554 และ
ในปี 2555 ไทยออยล์ส่งออกน ้ำมันดีเซลไปต่ำงประเทศ จำนวน 438.01 ล้ ำนลิตร และ 753.42 ล้ ำนลิตร ตำมลำดับ และ
ส่งออกน ้ำมันเบนซินไปต่ำงประเทศ จำนวน 135.08 ล้ ำนลิตร และ 132.38 ล้ ำนลิตร ตำมลำดับ ในขณะที่ปริ มำณน ้ำมันดีเซล
และเบนซินที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำหน่ำยในปี 2554 เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2553 เท่ำกับ 297.78 ล้ ำนลิตร และ 92.53 ล้ ำนลิตร
ตำมลำดับ และใน ปี 2555 เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2554 เท่ำกับ 327.74 ล้ ำนลิตร และ 96.75 ล้ ำนลิตร จะเห็นได้ ว่ำปริ มำณน ้ำมัน
ดีเซลและเบนซินส่วนที่ไทยออยล์ส่งไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศยังสำมำรถรองรับกำรเติบโตของบริ ษัทได้ ต่อไป และหำกใน
อนำคตไทยออยล์ไม่มีกำรเพิ่มกำลังกำรผลิต บริ ษัทยังสำมำรถซื ้อน ้ำมันส่วนเพิ่มจำกผู้ประกอบกำรโรงกลัน่ น ้ำมันรำยอื่นได้
โดยในปี 2554 และ ปี 2555 ปริ มำณน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันเบนซินที่ผ้ ปู ระกอบกำรโรงกลัน่ น ้ำมันในประเทศส่งออกไปจำหน่ำย
ยังต่ำงประเทศมีรวมทังสิ
้ น 4,705.46 ล้ ำนลิตร และ 5,371.34 ล้ ำนลิตร ตำมลำดับ สำหรับน ้ำมันดีเซล และ 968.71 ล้ ำนลิตร
และ 1,569.27 ล้ ำนลิตร ตำมลำดับ สำหรับน ้ำมันเบนซิน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังสำมำรถสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ น ้ำมันรำยอื่นได้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไทยออยล์
ไม่สำมำรถจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั บริ ษัทหรื อจำหน่ำยให้ ไม่เพียงพอต่อควำมต้ องกำร ในอดีตที่ผ่ำนมำบริ ษัทเคยซื ้อน ้ำมันจำกผู้
ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ น ้ำมันรำยอื่นเช่นเดียวกัน รวมถึงในกรณีที่บริ ษัทไม่สำมำรถซื ้อน ้ำมันจำกผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงกลัน่
น ้ำมันรำยอื่นได้ โดยตรง บริ ษัทก็ยงั สำมำรถซื ้อน ้ำมันจำกผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber ทัว่ ไป หรื อนำเข้ ำน ้ำมันสำเร็ จรู ปจำก
ต่ำงประเทศ โดยที่บริ ษัทมีต้นทุนกำรจำหน่ำยน ้ำมันเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ค้ำ
น ้ำมันรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.2.2

ควำมเสีย่ งที่บริ ษัทอำจต้ องสำรองน ้ำมันตำมกฎหมำยสำหรับปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำม
มำตรำ 10 จำหน่ำย หำกบริ ษัทต้ องเป็ นผู้จดั หำและจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั บริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมัน
ตำมมำตรำ 10

ในกำรดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (“กลุม่ บริ ษัท PTG”) บริ ษัท ซึ่ง
ดำเนินธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิง จดทะเบีย นเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2543 บริ ษัทจึงมีหน้ ำที่สำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมที่กฎหมำยกำหนด ซึ่งปั จจุบนั กำหนดให้ ผ้ คู ้ ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7
ต้ องสำรองน ้ำมันในอัตรำร้ อยละ 5 ของปริ มำณน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่จำหน่ำยในแต่ละปี ในขณะที่ บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทย
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (“PTC”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน จดทะเบียน
เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543 PTC และบริ ษัทย่อยอีก 8 บริ ษัท
(“บริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10”) ซึง่ ได้ แก่ 1. บริ ษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (“PMO”) 2. บริ ษัท แอลไพน์ ออยล์
จำกัด (“APO”) 3. บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”) 4. บริ ษัท เอเวอร์ เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”) 5. บริ ษัท แอตลำส
ออยล์ จำกัด (“ALO”) 6. บริ ษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”) 7. บริ ษัท พิเรนีส ออยล์ จำกัด (“PRN”) และ 8. บริ ษัท
โอลิมปั ส ออยล์ จำกัด (“OLP”) ดำเนินธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงและจดทะเบียนเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 ส่งผลให้ PTC และบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำ น ้ำมันตำมมำตรำ 10 ไม่มี
หน้ ำที่ต้องสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมที่กฎหมำยกำหนด
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ปั จจุบนั บริ ษัท และ PTC และบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำ น ้ำมันตำมมำตรำ 10 แต่ละบริ ษัทสัง่ ซื ้อน ้ำมันโดยตรงจำก
ไทยออยล์เป็ นหลัก จึงมีเพียงบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้ค้ำ น ้ำมันตำมมำตรำ 7 ที่ต้องสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมกฎหมำย ในขณะที่
PTC และบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 ไม่มีหน้ ำที่สำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมกฎหมำย ทังนี
้ ้ หำกในอนำคต
ไทยออยล์เปลีย่ นนโยบำย โดยไทยออยล์จะจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ เฉพำะบริ ษัท และ PTC เท่ำนัน้ ทำให้ บริ ษัทย่อยที่
เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 จะต้ องซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนบริ ษัท ซึ่งเป็ นผู้ค้ำ น ้ำมันตำมมำตรำ 7 ส่งผลให้ บริ ษัทจะมี
ภำระในกำรสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรสำรองน ้ำมันในส่วนของบริ ษัทย่อยที่เป็ น
ผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 พบว่ำบริ ษัทจะมีภำระเพิ่มขึ ้นไม่สงู มำก ทังนี
้ ้ หำกในปี 2555 บริ ษัทต้ องสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ตำมกฎหมำยสำหรับปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยโดยบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 บริ ษัทจะต้ องสำรอง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้นประมำณ 29.30 ล้ ำนลิตร (เมื่อคำนวณจำกปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงบริ ษัทย่อยที่เป็ น
ผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 ในปี 2555 ซึ่งเท่ำกับ 586.00 ล้ ำนลิตร และอัตรำกำรสำรองน ้ำมันตำมกฎหมำยที่ร้อยละ 5)
โดยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ต้องสำรองเพิ่มขึ ้นมีมลู ค่ำประมำณ 839.73 ล้ ำนบำท (เมื่อคำนวณจำกรำคำน ้ำมันเฉลี่ยที่บริ ษัทซื ้อ
จำกไทยออยล์ในปี 2555 ซึง่ เท่ำกับ 28.66 บำท) หำกบริ ษัทใช้ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสำหรับกำรซื ้อ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ต้องสำรองดังกล่ำว บริ ษัทจะมีต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้นประมำณ 59.41 ล้ ำนบำท (เมื่อคำนวณจำก
อัตรำดอกเบี ้ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงินขนำดใหญ่ 5 รำยแรก ณ สิ ้นปี 2555 ซึ่งเท่ำกับร้ อยละ 7.075) ทังนี
้ ้ ต้ นทุน
ทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำวส่งผลให้ ต้นทุนกำรจำหน่ำยน ้ำมัน จำนวน 586.00 ล้ ำนลิตร ในส่วนที่บริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำ
น ้ำมันตำมมำตรำ 10 จำหน่ำย เพิ่มขึ ้นเพียง 0.10 บำทต่อลิตร
นอกจำกนี ้ ในกำรกำหนดรำคำขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำ น ้ำมันตำมมำตรำ 10 ไทยออยล์ได้ คำนึงถึงต้ นทุน
และค่ำใช้ จ่ำยที่โรงกลัน่ น ้ำมันจะต้ องสำรองน ้ำมันในส่วนที่จำหน่ำยให้ กบั ผู้ค้ำ น ้ำมันตำมมำตรำ 10 อยู่แล้ ว รำคำน ้ำมันที่
จำหน่ำยให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 โดยทัว่ ไปจึงสูงกว่ำรำคำน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ กบั ผู้ค้ำ น ้ำมันตำมมำตรำ 7 ดังนัน้
หำกบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 ต้ องซื ้อน ้ำมันจำกไทยออยล์ผ่ำนบริ ษัท รำคำน ้ำมันที่บริ ษัทซื ้อจำกไทย
ออยล์จะต่ำกว่ำที่บริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำ น ้ำมันตำมมำตรำ 10 ซื ้อจำกไทยออยล์โดยตรง เนื่องจำกบริ ษัทมีฐำนะเป็ นผู้ค้ำ
น ้ำมันตำมมำตรำ 7 รำคำซื ้อน ้ำมันที่ต่ำลงจะช่วยชดเชยผลกระทบจำกต้ นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรสำรองน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง บริ ษัทจึงเชื่อว่ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรต้ องสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงในส่วนที่จำหน่ำยโดยบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำ น ้ำมัน
ตำมมำตรำ 10 ไม่นำ่ จะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.2.3

ควำมเสีย่ งจำกองค์ประกอบของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่ในสัดส่วนที่สงู

จำกกำรที่องค์ประกอบส่วนใหญ่ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเป็ นค่ำใช้ จ่ำยคงที่ เช่น ค่ำใช้ จ่ำ ยเกี่ยวกับ
พนัก งำน ค่ำ เช่ ำและสิท ธิ ก ำรเช่ ำตัดจ่ ำย ค่ำเสื่อ มรำคำ และค่ำ ซ่อ มแซม ซึ่งรวมคิด เป็ นประมำณร้ อยละ 75.0 ของ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวมี แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรขยำยสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
ประเภท COCO ที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยที่คำ่ ใช้ จ่ำยเหล่ำนี ้มิได้ แปรผันตำมปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทและ
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บริ ษัทย่อ ย ดังนัน้ หำกในบำงช่วงเวลำที่ป ริ มำณกำรจำหน่ำ ยนำ้ มันของบริ ษัท และบริ ษั ทย่อยปรั บตัวลดลง หรื อค่ำ
กำรตลำดที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันลดลงเนื่องจำกมำตรกำรกำรควบคุมรำคำจำหน่ำยน ้ำมัน
ของภำครัฐ จะทำให้ ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ในช่วงเวลำดังกล่ำวอย่ำงมีนยั สำคัญ อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทเชื่อว่ำผลกระทบดังกล่ำวจะเกิดขึ ้นเพียงในช่วงเวลำสันๆ
้ เนื่องจำกภำครัฐจะต้ องออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อชดเชย
ผลกระทบจำกกำรควบคุมรำคำจำหน่ำยน ้ำมัน เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบกำรสำมำรถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดงั ที่กล่ำวไว้ แล้ วในข้ อ
1.1.4 ควำมเสีย่ งจำกมำตรกำรของรัฐบำลในอนำคตซึง่ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
สำหรับผลกระทบในเรื่ องกำรปรับเพิ่มขึ ้นของอัตรำค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำ 300 บำท ในปี 2556 เมื่อคำนวณจำกข้ อมูล
พนักงำนในปี 2555 ในกลุ่มที่ได้ รับกำรปรั บเพิ่มขึ ้นอัตรำค่ำจ้ ำงขัน้ ต่ำตำมกฎหมำยที่มีผลบังคับใช้ ในปี 2556 พบว่ำ
เงินเดือนและค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำนในกลุม่ ดังกล่ำวจะปรับเพิ่มขึ ้นประมำณร้ อยละ 23 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
2.95 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2555 โดยหำกกำรปรับเพิ่มขึ ้นค่ำแรงดังกล่ำวเกิดขึ ้นในปี 2555 จะส่งผลให้
กำไรสุทธิในปี 2555 ลดลงร้ อยละ 10.87
1.2.4

ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยสถำนีบริ กำรนำ้ มัน ประเภท COCO จำนวนมำกในแต่ละปี จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทไม่
สำมำรถบริ หำรจัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงบริ ษัทไม่สำมำรถสรรหำสถำนีบริ กำร
น ้ำมันใหม่ที่มีศกั ยภำพในกำรดำเนินธุรกิจที่ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีอยูเ่ ดิม

บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรขยำยสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ ทังสถำนี
้
บริ กำรน ้ำมัน
PT ที่บริ ษัทเป็ นผู้ดำเนินงำน (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) และสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมัน
ของบริ ษัทเป็ นผู้ดำเนินงำน (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO) ส่งผลให้ จำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่มีจำนวนทังสิ
้ ้น
248 สถำนี ณ สิ ้นปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 338 สถำนี ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 437 สถำนี ณ สิ ้นปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น
574 สถำนี ณ สิ ้นปี 2555 เมื่อพิจำรณำถึงจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละประเภทที่เพิ่มขึ ้น พบว่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่
เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO โดยบริ ษัทมีสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เท่ำกับ 101
สถำนี ณ สิ ้นปี 2552 เท่ำกับ 184 สถำนี ณ สิ ้นปี 2553 เท่ำกับ 272 สถำนี ณ สิ ้นปี 2554 และเท่ำกับ 397 สถำนี ณ สิ ้นปี
2555 นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เฉลี่ยปี ละประมำณ 100 สถำนี
ในช่วง 5 ปี ข้ ำงหน้ ำ กำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ในอัตรำดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อ กำรบริ หำร
จัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เช่น กำรสรรหำพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรเพิ่ม
จำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน กำรควบคุมกำรดำเนินงำนภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันให้ มีประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำระบบ
บัญชี และระบบฐำนข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่ม จำนวนสถำนีบริ กำรนำ้ มัน รวมถึง กำรบริ หำรกำรจำหน่ำยนำ้ มัน
เชื อ้ เพลิง ภำยในสถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน ที่เ ปิ ดใหม่ใ ห้ มี ป ริ ม ำณกำรจ ำหน่ำ ยในระดับ เดี ย วกับ สถำนีบ ริ ก ำรน ำ้ มัน ที่ เ ปิ ด
ดำเนินงำนอยู่ในปั จจุบัน หำกบริ ษัทไม่สำมำรถบริ หำรจัดกำรสถำนีบริ กำรนำ้ มันที่เปิ ดใหม่ได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ก็
อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในอนำคตได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องผลกระทบดังกล่ำวที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกกำรเพิ่มจำนวนสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO อย่ำงรวดเร็ ว บริ ษัทจึงได้ มีกำรวำงแผนกำรสรรหำพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน โดย
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บริ ษัทจะประกำศรับสมัครงำนในสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่อยูใ่ กล้ เคียงกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่จะเปิ ดใหม่ร่วมกับ กำรสนับสนุน
ให้ พนักงำนปั จจุบนั แนะนำและชักชวนให้ ผ้ ทู ี่สนใจเข้ ำมำสมัครงำน บริ ษัทจะพิจำรณำรับคนในพื ้นที่ใกล้ เคียงสถำนีบริ กำร
น ้ำมันเป็ นพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรนำ้ มันเป็ นหลัก เพื่อให้ พนักงำนประจำสถำนีบริ กำรนำ้ มันมีควำมเข้ ำใจและ
สำมำรถให้ บริ กำรคนในพื ้นที่ได้ อย่ำงเหมำะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรรับพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันล่วงหน้ ำ
และจัดให้ มีกำรฝึ กอบรมและฝึ กงำนภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันร่วมกับพนักงำนที่มีประสบกำรณ์ และประวัติกำรทำงำนที่ดี
สำหรับผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และผู้จดั กำรเขตที่มีควำมสำคัญในกำรบริ หำรจัดกำรภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และ
กำรกำกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ บริ ษัทจะพิจำรณำจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถภำยใน
บริ ษัทเป็ นหลัก โดยบริ ษัทจะโอนย้ ำยผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีประสบกำรณ์ทำงำนที่ดีและมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้
มำปฏิบัติงำนในสถำนีบริ กำรน ำ้ มันที่ เปิ ดใหม่ หรื อทำหน้ ำที่ผ้ ูจัดกำรเขต และปรั บให้ พนักงำนในระดับ รองลงมำที่ มี
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ดีและมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันแทน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท
ยังเปิ ดรับสมัครผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันล่วงหน้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ โดยบริ ษัทจัดให้ มีกำรฝึ กอบรมและฝึ กงำน ประมำณ 1
ถึง 3 เดือน กับผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีประสบกำรณ์ ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำนจริ งในตำแหน่งผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
เพื่อให้ สำมำรถบริ หำรจัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่เปิ ดใหม่ได้ มีประสิทธิภำพเช่นเดียวกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันในปั จจุบนั
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรสรรหำสถำนีบริ กำรน ้ำมันเพื่อ ลงทุน โดยได้ กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ น
พัฒนำธุรกิจทำหน้ ำที่ค้นหำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีศกั ยภำพในกำรประกอบธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน แต่เจ้ ำของสถำนี
บริ กำรน ้ำมันเดิมไม่ประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจต่อ และแจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) เข้ ำไปติดต่อกับเจ้ ำของสถำนี
บริ กำรน ้ำมันเดิม เพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกลุม่ ลูกค้ ำและ
ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยในแต่ละเดือน ก่อนสรุปข้ อมูลและส่งให้ คณะกรรมกำรด้ ำนกำรลงทุนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
พิจำรณำ หำกบริ ษัทคำดว่ำปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันของสถำนีบริ กำรที่พิจำรณำภำยหลังจำกที่บริ ษัทเข้ ำดำเนินงำนมี
แนวโน้ มจะน้ อยกว่ำปริ มำณขันต
้ ่ำที่บริ ษัทกำหนดไว้ และมีอตั รำผลตอบแทนไม่ค้ มุ กับกำรลงทุน บริ ษัทจะไม่พิจำรณำ
ลงทุนในสถำนีบริ กำรน ้ำมันดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกำรลงทุนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO บริ ษัทจะทำสัญญำเช่ำสถำนี
บริ กำรน ้ำมันอำยุไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขให้ สำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ และเมื่อครบกำหนดสัญญำหำกปริ มำณยอดขำย
ได้ ตำมที่บริ ษัทคำดกำรณ์ ไว้ บริ ษัทจะเจรจำเพื่อต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำระยะยำวหรื อเพื่อขอซื ้อสถำนีบริ กำรน ้ำมันดังกล่ำว
ในทำงตรงกัน ข้ ำม หำกผลกำรดำเนินงำนของสถำนีบ ริ กำรนำ้ มัน ไม่เป็ นไปตำมที่บริ ษัท คำดกำรณ์ ไว้ บริ ษัท อำจจะ
พิจำรณำไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่ อว่ำบริ ษัทมีกำร
ดำเนินกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม และมี
กระบวนกำรในกำรสรรหำและวิธีกำรลงทุนในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ที่เหมำะสม กำรขยำยสถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท COCO จำนวนมำกในแต่ละปี จึงไม่นำ่ จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
1.2.5

ควำมเสีย่ งจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีอำยุสญ
ั ญำสัน้

สำหรับธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของ บริ ษัทเน้ นกำรลงทุนเพิ่มจำนวน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันในลักษณะกำรเช่ำสถำนีบริ กำรระยะสัน้ (อำยุไม่เกิน 3 ปี ) จำกเจ้ ำของสถำนีบริ กำรมำปรับปรุงและเปิ ด
ให้ บริ กำรเป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ทำให้ สถำนีบริ กำรน ้ำมันส่วนใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทเช่ำที่ดิน
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ระยะสัน้ (อำยุไม่เกิน 3 ปี ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษัทมีสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ทังหมด
้
397
สถำนี ประกอบไปด้ วยสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทหรื อ PTC เป็ นเจ้ ำของ จำนวน 21 สถำนี และสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ PTC
เช่ำเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน จำนวน 376 สถำนี โดยคงเหลืออำยุสญ
ั ญำเช่ำน้ อยกว่ำ 3 ปี ร้ อยละ 53.7 และ
คงเหลืออำยุสญ
ั ญำระหว่ำง 3 ปี ถึง 10 ปี ร้ อยละ 41.0 และคงเหลืออำยุสญ
ั ญำมำกกว่ำ 10 ปี ร้ อยละ 5.3 บริ ษัทจึงมี
ควำมเสีย่ งจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีอำยุสญ
ั ญำสัน้ เนื่องจำกในแต่ละปี จะมีสญ
ั ญำเช่ำที่ครบกำหนด
ระยะเวลำเช่ำเป็ นจำนวนค่อนข้ ำงมำก และหำกเจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ครบกำหนดสัญญำไม่ยินยอมต่อสัญญำเช่ำ
ออกไป หรื อปรับรำคำค่ำเช่ำเพิ่มสูงขึ ้นกว่ำเดิมมำก ก็จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม กำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ที่มีอำยุสญ
ั ญำสันช่
้ วยให้ บริ ษัทไม่จำเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุน
เป็ นจำนวนมำกสำหรับกำรเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่ง เนื่องจำกกำรเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันระยะสัน้ ผู้ให้ เช่ำตกลงให้
บริ ษัทชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน ในขณะที่กำรเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันระยะยำวส่วนใหญ่ผ้ ใู ห้ เช่ำจะกำหนดให้ บริ ษัทต้ อง
ชำระเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ ำส่วนหนึง่ ณ วันที่ทำสัญญำหรื อวันที่จดทะเบียนกำรเช่ำที่ดิน นอกเหนือจำกเงินค่ำเช่ำที่ต้องชำระ
รำยเดือน ซึ่งเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ ำส่วนใหญ่จะมีจำนวนค่อนข้ ำงสูง จึงเป็ นภำระกับบริ ษัทค่อนข้ ำงมำก หำกบริ ษัทต้ องทำ
สัญญำเช่ำระยะยำวเป็ นจำนวนมำกพร้ อมๆ กัน นอกจำกนี ้ กำรทำสัญญำเช่ำระยะสันยั
้ งช่วยให้ บริ ษัทลดควำมเสี่ยงใน
เรื่ องควำมไม่แน่นอนของผลประกอบกำรของสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทเช่ำ เนื่องจำกบำงครัง้ สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัท
เช่ำอำจมีผลประกอบกำรแตกต่ำงจำกที่บริ ษัทคำดกำรณ์ไว้ ได้ ภำยหลังกำรเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันและเปิ ดให้ บริ กำรแล้ ว
บริ ษัทสำมำรถนำผลกำรดำเนินงำนมำใช้ ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจ สำหรับสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีผลกำรดำเนินงำนที่
ดี บริ ษัทอำจพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำระยะยำวหรื อเจรจำขอซื ้อสถำนีบริ กำรน ้ำมันเมื่อครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำเดิม
ทังนี
้ ้ ที่ผำ่ นมำบริ ษัทสำมำรถเจรจำต่อสัญญำเช่ำกับเจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมันเหล่ำนันได้
้ ในรำคำที่สมเหตุสมผล
นอกจำกนี ้ เจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทเช่ำส่วนใหญ่ไม่มีควำมประสงค์จะดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมั น
ต่อไป โดยมีสำเหตุที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น ไม่ต้องกำรรับภำระในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรพนักงำนประจำสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน หรื อไม่มีเงิ นทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิ จ หรื อมีภำระหนีก้ ับสถำบันกำรเงิน หรื อต้ องกำรหยุดพัก
หลังจำกดำเนินธุรกิจมำนำน เป็ นต้ น ในขณะที่ผ้ คู ้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงขนำดใหญ่สว่ นใหญ่จะไม่เช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันเพื่อ
ดำเนินกิจกำรเองแต่จะแต่งตังให้
้ เจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมันนันเป็
้ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน ทำให้ กำรตัดสินใจให้ บริ ษัทเช่ำ
สถำนีบริ กำรน ้ำมันจึงน่ำจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ เจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เดิมมำกกว่ำกำรดำเนินธุรกิจเอง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันเป็ นจำนวน 1 รำยในปี 2553 และ 5 รำยในปี 2555 ซึ่ง
คิดเป็ นจำนวนร้ อยละ 0.5 และร้ อยละ 1.3 ของจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ณ สิ ้นปี 2553 และ ณ สิ ้นปี
2555 ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่ไม่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันส่วนใหญ่ เกิดจำกบริ ษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ
สถำนีบริ กำรน ้ำมันเหล่ำนัน้ มีผลกำรดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์ ไว้ จึงไม่มีต่ออำยุสญ
ั ญำ ดังนัน้ บริ ษัทจึง
คำดกำรณ์วำ่ ควำมเสีย่ งจำกกำรทำสัญญำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีอำยุสนจะไม่
ั้
สง่ ผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในระยะยำว
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1.2.6

ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ตอ่ สัญญำของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท

บริ ษัทมีกำรตกลงทำสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิต ภัณฑ์ปิโตรเลียมกับผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
อิ สระที่ ป ระสงค์ จ ะเป็ นตัว แทนจ ำหน่ำ ยน ำ้ มัน ของบริ ษั ท บริ ษั ท จะอนุญ ำตให้ ตัว แทนจ ำหน่ำ ยน ำ้ มัน ของบริ ษั ท ใช้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “PT” ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท (“สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท
DODO”) โดยตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทจะต้ องซื ้อน ้ำมันจำกบริ ษัทในแต่ละเดือนตำมจำนวนที่ตกลงไว้ ในสัญญำ
ในขณะที่ บริ ษัทตกลงว่ำรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กับตัวแทนจำหน่ำยจะทำให้ ตวั แทนจำหน่ำยได้ รับส่วนแบ่งกำไร
(ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท) ไม่น้อยกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้ สัญญำแต่งตังตั
้ วแทน
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยทัว่ ไปจะมีอำยุสญ
ั ญำ 5 ปี บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
อำจจะไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเมื่อครบกำหนดสัญญำ ส่งผลให้ บริ ษัทจะสูญเสีย
รำยได้ และกำไรจำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจกับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทในลักษณะที่เป็ นพันธมิตร
ทำงธุรกิจที่ดีต่อกัน โดยบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรส่งมอบน ้ำมันที่มีคุณภำพและตรงต่อเวลำให้ กับตัวแทนจำหน่ำย
น ้ำมัน และกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไร (ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท) ที่เป็ นธรรมให้ กับตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมัน ซึง่ เป็ นสิง่ สำคัญที่สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมพึงพอใจให้ กบั ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันให้ ยงั คงเป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทต่อไป บริ ษัทยังให้ คำแนะนำและควำมช่วยเหลือกับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง
เช่น กำรสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในกำรปรับปรุ งสถำนีบริ กำรน ้ำมันของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน และกำรจำหน่ำยวัสดุ
ส่งเสริ มกำรขำยต่ำงๆ ในรำคำที่มีส่วนลด เพื่อให้ ตัวแทนจำหน่ำยสำมำรถจัดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยได้ ในลักษณะ
เดียวกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท นอกจำกนี ้ กำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลัก ทรัพย์ในครัง้ นี ้จะช่วยสร้ ำง
ภำพลักษณ์ ที่ดีให้ กับบริ ษัทและตรำสินค้ ำของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทคำดว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ต่อสัญญำของตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทไม่นำ่ จะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.2.7

ควำมเสีย่ งจำกกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไรขันต
้ ่ำให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท

ในกำรทำสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท บริ ษัทตกลงกับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทว่ำรำคำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยจะทำให้ ตวั แทนจำหน่ำยได้ รับส่วนแบ่งกำไร (ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท) ไม่น้อยกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งที่หำกค่ำกำรตลำดสำหรับกำรขำยปลีก
น ้ำมันลดต่ำลงมำก แต่บริ ษัทยังต้ องจำหน่ำยน ้ำมันในรำคำที่ทำให้ ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันยังคงได้ รับส่วนแบ่งกำไรไม่น้อยกว่ำ
ที่กำหนดไว้ ในสัญญำ บริ ษัทอำจมีกำไรไม่เพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำนหรื ออำจจะไม่มีกำไรจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กับ
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรขยำยสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรลงทุนเพื่อขยำยสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทย่อย
เป็ นผู้ด ำเนินงำน (สถำนี บริ กำรนำ้ มันประเภท COCO) เป็ นหลัก ทำให้ ในอนำคตสัดส่วนจ ำนวนสถำนีบริ กำรนำ้ มันที่
บริ หำรงำนโดยตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO) ต่อสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ทังหมดมี
้

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 12

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

แนวโน้ มลดลง โดย ณ สิ ้นปี 2552 ถึง ปี 2555 จำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 ร้ อยละ 45.6
ร้ อยละ 37.8 และร้ อยละ 30.8 ของจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ทังหมด
้
ตำมลำดับ โดยบริ ษัทคำดกำรณ์ ว่ำในอนำคต
จำนวนสถำนีบริ กำรนำ้ มันประเภท DODO จะคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 20 ของจำนวนสถำนีบริ กำรนำ้ มัน PT ทังหมด
้
ผลกระทบจำกกำรกำหนดส่วนแบ่งกำไรขันต
้ ่ำให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทก็จะลดลง
นอกจำกนี ้ ในกรณีที่ภำครัฐกำหนดมำตรกำรเพื่อควบคุมรำคำจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงบำงประเภทจนเป็ นเหตุให้ ค่ำ
กำรตลำดลดต่ำลงจนอำจส่งผลกระทบต่อกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ประชำชนทัว่ ไปได้ ภำครัฐจะออกมำตรกำรอื่น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิง ทำให้ ภำยหลังกำรกำหนดมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ค่ำ
กำรตลำดก็จะปรับเพิ่มขึ ้นไปยังระดับที่เหมำะสมอีกครัง้ รวมทัง้ บริ ษัทยังมีกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนที่มีประสิทธิ ภำพ ทำให้
บริ ษัทยังคงมีอตั รำกำไรเพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำนแม้ ว่ำค่ำกำรตลำดจะลดต่ำลงกว่ำระดับที่เหมำะสม ดังนัน้ บริ ษัทจึง
เชื่อว่ำในอนำคตควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของส่วนแบ่งกำไรจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันจะไม่ส่งผลกระทบต่ อผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.2.8

ควำมเสี่ ย งจำกกำรพึ่ง พิ ง ลูก ค้ ำ รำยใหญ่ ใ นธุ ร กิ จ ค้ ำ ส่ง น ำ้ มัน ให้ กับ ผู้ค้ ำ น ำ้ มัน รำยอื่ น และผู้ป ระกอบกำร
อุตสำหกรรม

บริ ษัทมีรำยได้ จำกธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม คิดเป็ น ร้ อย
ละ 31.3 และ ร้ อยละ 32.9 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ในปี 2554 และในปี 2555 ตำมลำดับ โดยลูกค้ ำที่
สำคัญในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ได้ แก่ ผู้ค้ำส่งน ้ำมันรำยอื่น ที่
ดำเนินธุรกิ จในลักษณะพ่อค้ ำคนกลำงที่ซื ้อนำ้ มันมำเพื่อจำหน่ำยต่อให้ กับผู้ใช้ นำ้ มันหรื อผู้ค้ำนำ้ มันรำยอื่น ซึ่ง ในธุรกิ จ
จำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงเรี ยกผู้ค้ำส่งน ้ำมันลักษณะนี ้ว่ำ Jobber (“ผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber”) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจำหน่ำย
น ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่ 10 รำยแรก คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 75.4 และ ร้ อยละ 75.7 ของปริ มำณ
น ้ำมันที่บริ ษัทจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ในปี
2554 และในปี 2555 ตำมลำดับ โดยเฉพำะผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยที่ใหญ่ที่สดุ บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 29.8 และ ร้ อยละ 19.3 ของปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมัน
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ในปี 2554 และในปี 2555 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยหลัก 10
รำยแรก ไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทไม่มีกำรทำสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันกับผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber บริ ษัท
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ ำที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่ สำหรับกำรดำเนินธุรกิจส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิง
ให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม หำกในอนำคตผู้ค้ ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี ้ไม่ซือ้
น ้ำมันจำกบริ ษัทอีกต่อไป ก็จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี ้ มีกำรดำเนินธุรกิจร่ วมกับบริ ษัทมำเป็ นเวลำนำนและมี
ควำมสัมพันธ์ ที่ดีกับบริ ษัท บริ ษัทเชื่ อว่ำหำกบริ ษัทยังคงจำหน่ำยน ้ำมันที่มีคุณภำพ และรำคำจำหน่ำยน ้ำมันเป็ นรำคำที่
สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ รวมถึงกำรให้ บริ กำรที่ดีและกำรส่งมอบนำ้ มันตรงต่อเวลำ เหมือนกับในปั จจุบัน ผู้ ค้ ำนำ้ มัน
ประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี ้จะยังคงซื ้อน ้ำมันกับบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันประเภท
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Jobber รำยใหญ่เหล่ำนี ้มีจำนวนเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยปริ มำณกำรจำหน่ำยในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 124.9 ร้ อยละ
182.7 และร้ อยละ 58.3 จำกปี ก่อนหน้ ำ ตำมลำดับ ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่ำโอกำสที่บริ ษัทจะสูญเสียลูกค้ ำรำยใหญ่ในธุรกิจ
ค้ ำส่งน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเหล่ำนี ้ไปน่ำจะอยูใ่ นระดับต่ำ
1.2.9 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์เฉพำะด้ ำนของบริ ษัท
จำกกำรที่รำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงมีควำมผันผวนค่อนข้ ำงสูง บริ ษัทจึงจำเป็ นต้ องมีบคุ ลำกรที่มีประสบกำรณ์และ
ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำรจัดกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดหำและจำหน่ำยน ้ำมัน ได้ แก่ กำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงในรำคำและ
ปริ มำณที่เหมำะสม กำรกำหนดปริ มำณกำรสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่เหมำะสมสำหรับกำรจำหน่ำยในแต่ละช่วงเวลำ และ
กำรกำหนดรำคำจำหน่ำยน ้ำมันเชื อ้ เพลิงที่เหมำะสมและสำมำรถแข่งขันในตลำดได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ รวมถึงกำร
จัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันเพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงไปยังคลังน ้ำมันและสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท ได้
ทันต่อควำมต้ องกำรและเพียงพอสำหรับกำรจำหน่ำยให้ กับลูกค้ ำ โดยไม่ต้องสำรองน ้ำมันในปริ มำณที่มำกเกินควำม
จำเป็ น กำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหล่ำนี ้อำจมีสง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่กล่ำวมำนี ้ ทำงำนให้ กับบริ ษัทมำเป็ นเวลำนำนจึงมีควำม
ผูก พัน กับ บริ ษั ท ในขณะที่ บ ริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ควำมสำคัญ ของบุค ลำกรของบริ ษั ท จึ ง ได้ มี ก ำรพิ จ ำรณำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมให้ กบั พนักงำนโดยอ้ ำงอิงจำกอัตรำค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ จูงใจให้ บคุ ลำกร
ของบริ ษัทต้ องกำรที่จ ะทำงำนกับบริ ษัทเป็ นระยะเวลำยำวนำน และสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรพิจำรณำเลือ่ นขันให้
้ กบั พนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ อยู่ในตำแหน่งที่เหมำะสม
เพื่อใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำองค์กรได้ เต็มควำมสำมำรถ นอกจำกนี ้ กำรนำบริ ษั ทเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ ก็จะยิ่งทำให้ บริ ษัทมีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมมัน่ คงในมุมมองของพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนในปั จจุบนั
และพนักงำนใหม่ที่บริ ษัทจำเป็ นต้ องรับเพิ่มเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริ ษัทในอนำคตด้ วย ดังนัน้ บริ ษัทคำดว่ำ ควำม
เสี่ยงจำกกำรพึ่ งพิ งบุคลำกรที่มี ประสบกำรณ์ เฉพำะด้ ำนของบริ ษัท จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิ น และผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.2.10 ควำมเสีย่ งจำกอุบตั ิเหตุภำยในคลังน ้ำมันที่อำจก่อให้ เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อบริ ษัทและสิง่ แวดล้ อม
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรลงทุนในคลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 7 แห่งทัว่ ทุกภำคในประเทศ เพื่อสำรองน ้ำมัน
ไว้ รองรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ เนื่องจำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นวัตถุไวไฟ กำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละ
วัน หำกพนักงำนที่ปฏิ บตั ิหน้ ำที่ประมำทเลินเล่ออำจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น ไฟไหม้ ท่อน ้ำมันรั่ว และ กำรระเบิดภำยใน
คลังน ้ำมัน เป็ นต้ น ซึง่ จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของบริ ษัท พนักงำน และ ประชำชนที่
อำศัยอยู่ในพื ้นที่ใกล้ กบั คลังน ้ำมัน รวมถึงสิ่งแวดล้ อม ส่งผลต่อชื่อเสียง ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
อย่ำงมีนยั สำคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักดีถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวที่อำจจะเกิดขึ ้นได้ บริ ษัทจึงได้ ลงทุนในระบบท่อและคลังที่
ได้ มำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัย และจัดให้ มีกำรบำรุงรักษำเครื่ องมือและอุปกรณ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องตำมตำรำงที่กำหนดไว้
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ คลังน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี ้ บริ ษัทยัง จัดตังส่
้ วนควำมปลอดภัยและ
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สิ่งแวดล้ อมขึ ้นเพื่อทำหน้ ำที่วิเครำะห์และตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในแต่ละส่วนที่อำจส่งผลกระทบต่อควำม
ปลอดภัยของพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
และจัดทำเป็ นคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน และ คู่มือวิธีป้องกันภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ ้น ให้ กบั พนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
เช่น กำรกำหนดข้ อห้ ำมไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่เกี่ ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนเข้ ำไปในพืน้ ที่ปฏิบัติงำนภำยในคลังนำ้ มันก่ อนได้ รับ
อนุญำต กำรห้ ำมนำสิ่งที่อำจก่อให้ เกิดประกำยไฟเข้ ำไปในพื ้นที่ปฏิบตั ิงำนเด็ดขำด และกำรกำหนดมำตรกำรสำหรั บ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหำกำรรั่วไหลของน ้ำมันลงสูแ่ ม่น ้ำสำหรับคลังน ้ำมันที่สำมำรถรับน ้ำมันทำงน ้ำ ซึ่งได้ แก่ คลังน ้ำมัน
แม่กลอง และคลังน ้ำมันชุมพร
บริ ษัทยัง เข้ ำร่ ว มเป็ นสมำชิ กในสมำคมอนุรักษ์ สภำพแวดล้ อมของกลุ่มอุตสำหกรรมน ำ้ มัน (Oil Industry
Environmental Safety Group Association: IESG) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในกำรยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำบุคลำกรด้ ำน
ควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม และเสริ มสร้ ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรในธุรกิจปิ โตรเลียมขนำดใหญ่ในกำร
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหำน ้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน ้ำและพื ้นดิน รวมถึงกำรระงับเหตุฉกุ เฉินต่ำงๆ บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่
ส่วนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมเป็ นตัวแทนในกำรทำกิจกรรมร่ วมกับสมำชิกใน IESG ซึ่งที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ ร่วมกับ
IESG และหน่วยงำนรำชกำรจัดฝึ กอบรบเรื่ องกำรป้องกันภัยต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ และบริ ษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์และ
เจ้ ำหน้ ำที่ในกำรเข้ ำร่วมระงับเหตุฉกุ เฉินต่ำงๆ
ตลอดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของบริ ษัท บริ ษัทได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสำหกรรมและสิง่ แวดล้ อม และไม่เคยมีปัญหำว่ำปฏิบตั ิไม่ผำ่ นมำตรฐำนของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง
นอกจำกนี ้ คลังน ้ำมันทัง้ 7 แห่งของบริ ษัทไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ในแหล่งชุมชนที่มีผ้ อู ยู่อำศัยหนำแน่น โดยจะอยู่ห่ำงจำกบ้ ำนเรื อน
ของประชำชนตำมที่กฎหมำยกำหนด ดังนัน้ หำกเกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นก็นำ่ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชนมำกนัก และบริ ษัทยังได้
มีกำรทำประกันภัยคุ้มครองควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทและพนักงำน รวมถึงประชำชนที่อยู่
อำศัยในพื ้นที่ใกล้ กบั คลังน ้ำมัน ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่ำบริ ษัทได้ ลดโอกำสกำรเกิดอุบตั ิเหตุภำยในคลังน ้ำมันให้ อยู่ในระดับ
ต่ำ และป้องกันผลกระทบและควำมเสียหำยที่อำจมีต่อบริ ษัทและสิ่งแวดล้ อมให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ และจะไม่สง่ ผล
กระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.2.11 ควำมเสีย่ งจำกอุบตั ิเหตุที่อำจเกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมันโดยรถขนส่งน ้ำมันของบริ ษัท
บริ ษัทให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันให้ กบั บริ ษัทย่อยและลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ในกำรให้ บริ กำร
ดังกล่ำว บริ ษัทใช้ รถบรรทุกน ้ำมันขนส่งน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์และจุดจ่ำยน ้ำมันต่ำงๆ ไปยังคลังน ้ำมันของ
บริ ษัทในพืน้ ที่ต่ำงๆ ก่อนกระจำยนำ้ มันไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันและจุดส่งมอบนำ้ มันของลูกค้ ำในธุรกิ จค้ ำส่งนำ้ มัน
เชื ้อเพลิง บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่รถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัทอำจเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมันได้ โดยอุบตั ิเหตุ
ดังกล่ำวอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริ ษัท พนักงำนขับรถ พนั กงำนประจำรถ รวมถึงบุคคลที่
สัญจรไปมำบริ เวณสถำนที่เกิดเหตุ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ คำนึงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นจำกอุบตั ิเหตุดงั กล่ำว โดยได้ กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อป้องกัน
และลดควำมเสีย่ งในกำรเกิดอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยบริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนขับรถทุกรำยจะต้ อง
เข้ ำรำยงำนตัวเพื่อตรวจสอบสภำพควำมพร้ อมของพนักงำนขับรถก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำนในแต่ละวัน โดยผู้บงั คับบัญชำจะสุม่
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด สุ่มตรวจปั สสำวะเพื่อทดสอบกำรใช้ สำรกระตุ้นและสำรเสพติด รวมถึงตรวจดูสภำพ
ร่ำงกำยในเรื่ องกำรพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ และควำมเจ็บป่ วยที่อำจส่งผลต่อกำรขับรถบรรทุกน ้ำมัน หำกพนักงำนขับรถคน
ใดไม่ผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้ อมจะถูกสัง่ พักงำนในวันนัน้ และมีก ำรก ำหนดบทลงโทษสำหรั บ ผู้ไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของบริ ษัท โดยเฉพำะพนักงำนขับรถที่ตรวจพบกำรใช้ สำรกระตุ้นหรื อสำรเสพติดหรื อดื่มเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์
ในขณะปฏิบัติงำน บริ ษัทจะให้ ออกจำกงำนทันทีและบันทึกประวัติไว้ บริ ษัทยังกำหนดให้ พนักงำนขับรถยังมีหน้ ำ ที่
ตรวจสอบสภำพควำมพร้ อมของรถบรรทุกน ้ำมันก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำนตำมรำยกำรที่บริ ษัทกำหนดไว้ หำกรถบรรทุกน ้ำมันคัน
ใดไม่ผำ่ นกำรตรวจสภำพควำมพร้ อมจะถูกห้ ำมไม่ให้ ใช้ งำนจนกว่ำจะดำเนินกำรซ่อมแซมแล้ วเสร็ จ
นอกจำกนี ้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งยังได้ ศกึ ษำและกำหนดเส้ นทำงเดินรถที่เหมำะสมและปลอดภัยสำหรับกำรขนส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิง และกำหนดให้ พนักงำนขับรถทุกคนมีหน้ ำที่ศึกษำเส้ นทำงและขับรถบรรทุกน ้ำมันตำมเส้ นทำงที่กำหนด
สำหรับเส้ นทำงเดินรถที่มีระยะทำงไกล เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งจะกำหนดจุดพักรถที่เหมำะสมไว้ บนเส้ นทำง เพื่อให้ พนักงำน
ขับรถได้ พกั ผ่อนอย่ำงเหมำะสม โดยจุดพักรถที่กำหนดจะเป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ขนำดใหญ่ที่อยู่บน
เส้ นทำงนันๆ
้ กำรพักจอดรถบรรทุกน ้ำมันภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ทำให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
สำมำรถช่วยสังเกตพฤติกรรมของพนักงำนขับรถ จึงช่วยควบคุมไม่ให้ พนักงำนขับรถมีกำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อใช้
สำรเสพติดต่ำงๆ รวมถึงไม่เปิ ดโอกำสให้ ยกั ยอกหรื อปลอมปนน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในรถบรรทุกน ้ำมัน บริ ษัทยัง กำหนดให้ มี
พนักงำนขับรถ 2 คนต่อรถบรรทุกน ้ำมัน 1 คัน ทำหน้ ำที่ขบั รถบรรทุกน ้ำมันและพักผ่อนสลับกันไปสำหรับเส้ นทำงเดินรถที่
มีระยะทำงไกล
บริ ษัทยังลงทุนติดตังระบบแสดงพิ
้
กดั ผ่ำนดำวเทียม (“ระบบ GPS”) กับรถบรรทุกน ้ำมันทุกคันของบริ ษัท และ
ติดตังซอฟท์
้
แวร์ สำหรับแสดงผลข้ อมูลของรถบรรทุกน ้ำมันที่อยูร่ ะหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน ทำให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งสำมำรถ
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนขับรถได้ ทนั ที จึงสำมำรถควบคุมไม่ให้ พนักงำนขับรถบรรทุกน ้ำมันเร็ วเกินกว่ำอัตรำ
ที่บริ ษัทกำหนดหรื อขับออกนอกเส้ นทำง โดยพนักงำนขับรถที่ใช้ ควำมเร็ วเกินจะถูกว่ำกล่ำวตักเตือนและลงโทษตำม
ระเบียบของบริ ษัท กำรตรวจสอบและควบคุมควำมประพฤติของพนักงำนขับรถอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม ส่งผลให้ กำร
เกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรขนส่งน ้ำมันของบริ ษัท มีจำนวนเพียง 33 ครัง้ จำกกำรขนส่งทังสิ
้ ้น 35,794 เที่ยว ในปี 2554 และ มี
จำนวนเพียง 59 ครัง้ จำกกำรขนส่งทังสิ
้ ้น 51,936 เที่ยว ในปี 2555 โดยคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 0.1 ของจำนวนครัง้ ที่ขนส่ง
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรทำประกันภัยรถบรรทุกน ้ำมันซึง่ ครอบคลุมถึงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ น้ กับรถบรรทุกน ้ำมันและ
อุปกรณ์ภำยในรถบรรทุกน ้ำมัน น ้ำมันเชื ้อเพลิง (สินค้ ำ) ภำยในรถบรรทุกน ้ำมัน และพนักงำนขับรถ รวมถึงควำมเสียหำย
ที่อำจเกิ ดขึน้ กับบุคคลที่สำม ดังนัน้ บริ ษัทคำดว่ำควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุที่อำจเกิ ดในระหว่ำงกำรขนส่งนำ้ มันโดย
รถบรรทุกน ้ำมันจะไม่สง่ ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
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1.2.12 ควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริ ตระหว่ำงกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของพนักงำน
สินค้ ำหลักที่บริ ษัทจำหน่ำย คือ น ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึ่งเป็ นสินค้ ำโภคภัณฑ์ที่เป็ นที่ต้องกำรโดยทัว่ ไปและมีรำคำสูง
ในขณะที่ บริ ษัทจำเป็ นต้ องใช้ พนักงำนเป็ นจำนวนมำก เช่น พนักงำนขับรถสำหรับกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกโรงกลัน่
น ้ำมันและจุดจ่ำยน ้ำมันต่ำงๆ ไปยังคลังน ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละพืน้ ที่และขนส่งนำ้ มันจำกคลังน ้ำมันของบริ ษัทเพื่อ
กระจำยไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่ง และ พนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ซึ่งได้ แก่ ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
และพนักงำนบริ กำรหน้ ำลำน สำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ใช้ บริ กำรภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันและรับชำระ
เงินค่ำน ้ำมัน ซึ่ง ส่วนมำกจะชำระเป็ นเงินสด ดังนัน้ บริ ษัทมีควำมเสี่ยงที่พนักงำนของบริ ษัทอำจกระทำกำรทุจริ ตหรื อ
ยักยอกทรัพย์ของบริ ษัทได้ ในหลำยลักษณะ เช่น กำรยักยอกและปลอมปนน ้ำมันในระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน กำรยักยอก
และปลอมปนน ้ำมันในถังสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และ กำรยักยอกเงินสดที่รับจำกกำรชำระเงินค่ำ
สินค้ ำ เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกกำรทุจริ ตหรื อยักยอกทรัพย์ของบริ ษัทดังกล่ำว
บริ ษัทจึงได้ กำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในต่ำงๆ เพื่อป้องกันปั ญหำกำรทุจริ ตหรื อยักยอกทรัพย์ สำหรับปั ญหำเรื่ องกำร
ยักยอกและปลอมปนน ้ำมันในระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรใช้ ซีลน ้ำมันในกำรปิ ดผนึกช่องรับน ้ำมันและ
วำล์วจ่ำยน ้ำมันในรถบรรทุกน ้ำมันและระบุหมำยเลขซีลน ้ำมันดังกล่ำวในเอกสำรกำรขนส่งน ้ำมัน เมื่อรถบรรทุกน ้ำมันไป
ถึงสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT หรื อจุดรับมอบน ้ำมันของลูกค้ ำ ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื อลูกค้ ำจะทำกำรตรวจเช็คควำม
สมบูรณ์ ข องซี ลนำ้ มัน และควำมถูก ต้ องของหมำยเลขซี ลนำ้ มัน ที่แ สดงในเอกสำร ก่อ นรั บ มอบน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง จำก
รถบรรทุกน ้ำมัน และตรวจสอบปริ มำณน ้ำมันในรถบรรทุกน ้ำมันกับแป้นแสดงระดับน ้ำมันภำยในถังน ้ำมันกับจำนวนที่
ระบุไว้ ในเอกสำรกำรขนส่งน ้ำมัน รวมถึงตรวจวัดปริ มำณน ้ำมันในถังสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงก่อนและหลังกำรรับมอบน ้ำมัน
เพื่อตรวจสอบปริ มำณนำ้ มันที่ขนถ่ำยจำกรถบรรทุกน ้ำมันอีกครัง้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทลงทุนติดตังระบบแสดงพิ
้
กัดผ่ำน
ดำวเทียม (“ระบบ GPS”) ในรถบรรทุกน ้ำมันแต่ละคัน และติดตังซอฟท์
้
แวร์ สำหรับแสดงข้ อมูลของรถบรรทุกน ้ำมันที่อยู่
ระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งจึงสำมำรถตรวจสอบตำแหน่งของรถบรรทุกน ้ำมันทุกคันที่อยู่ระหว่ำงกำร
ขนส่งน ้ำมัน และตรวจสอบควำมผิดปกติที่เกิดขึ ้นกับรถบรรทุกน ้ำมันแต่ละคั นได้ ทนั ที เช่น กำรขับรถบรรทุกน ้ำมันออก
นอกเส้ นทำงที่กำหนด กำรจอดพักรถบรรทุกน ้ำมันอื่นที่ไม่อยู่ในจุดจอดพักที่บริ ษัทกำหนด และกำรจอดพักรถบรรทุก
น ้ำมันนำนกว่ำที่กำหนด เป็ นต้ น หำกมีข้อบ่งชี ้ควำมผิดปกติใดๆ เจ้ ำหน้ ำที่ขนส่งจะเรี ยกพบพนักงำนขับรถคนดังกล่ำว
และให้ ชี ้แจงเหตุผล หำกพนักงำนขับรถไม่สำมำรถชี ้แจงเหตุผลได้ พนักงำนขับรถจะมีควำมผิดและมีโทษถึงขึ ้นให้ ออกจำก
งำน
สำหรับกำรยักยอกและปลอมปนน ้ำมันในถังสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และกำรยักยอกเงิน
สดที่รับจำกกำรชำระเงินค่ำสินค้ ำ บริ ษัทกำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื อเจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีสถำนีบริ กำรน ้ำมันมี
หน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลที่เกี่ยวกับกำรจำหน่ำยน ้ำมันในแต่ละวัน เช่น ปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยแต่ละประเภท จำนวนเงินที่ได้
จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันแต่ละประเภท เลขมิเตอร์ แสดงปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยของตู้จ่ำยน ้ำมันแต่ละตู้ และ ปริ มำณ
น ้ำมันในถังสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เป็ นต้ น ลงในซอฟท์แวร์ กำรจัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน โดย
ข้ อมูลทังหมดจะถู
้
กส่งผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ตมำยังฐำนข้ อมูลที่สำนักงำนใหญ่ และผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันจะต้ องโอน
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เงินสดที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันแต่ละวันให้ กบั สำนักงำนใหญ่ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินที่ประจำอยู่ที่สำนักงำน
ใหญ่จึงสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลกำรจำหน่ำยน ้ำมันเปรี ยบเทียบกับจำนวนเงินสดที่ผ้ จู ัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันโอนเข้ ำ
บัญชีในแต่ละวัน หำกข้ อมูลกำรจำหน่ำยน ้ำมันไม่สอดคล้ องกับจำนวนเงินที่โอนเข้ ำ บัญชี หรื อมีกำรจัดทำข้ อมูลหรื อโอน
เงินเข้ ำบัญชีล่ำช้ ำกว่ำกำหนด หรื อปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันในแต่ละวันเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ เป็ นต้ น
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินจะประสำนงำนกับ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริ หำรค้ ำปลีกเพื่อแจ้ งให้ ผ้ จู ดั กำรเขตหรื อผู้จดั กำรภำค
เข้ ำไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีปัญหำเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันและพนักงำนภำยใน
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นตรวจสอบภำยในทำหน้ ำที่สมุ่ ตรวจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
PT ที่ PTC เป็ นผู้บริ หำรงำน (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) เป็ นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของ
ผู้จัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันและพนักงำน รวมถึงกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ศูนย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพนำ้ มัน นำหน่วย
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันเคลือ่ นที่ (Mobile Lab) ไปสุม่ ตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันที่จำหน่ำยในแต่ละสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ทำ
ให้ ช่วยป้องกันปั ญหำกำรปลอมปนน ้ำมันเชื ้อเพลิงในถังสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนขับรถบรรทุกน ้ำมัน ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ผู้จดั กำรร้ ำนสะดวกซื ้อ พนักงำน
เก็บเงินประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และ พนักงำนเก็บเงินประจำร้ ำนสะดวกซื ้อ ต้ องทำประกันกำรปฏิบตั ิงำน หรื อมีบคุ คล
ค ้ำประกัน และกำหนดให้ พนักงำนที่ทจุ ริ ตและยักยอกทรัพย์สนิ ของบริ ษัทมีโทษถึงขันไล่
้ ออกจำกงำน โดยในปี 2554 และ
ในปี 2555 บริ ษัทมีควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรทุจริ ตเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับ 4.58 ล้ ำนบำท และ 5.97 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 0.02 และร้ อยละ 0.01 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรในปี 2554 และในปี 2555 ตำมลำดับ
ซึง่ ถือว่ำต่ำมำก ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรทุจ ริ ตระหว่ำงกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของพนักงำนจะไม่สง่ ผลกระทบ
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
1.2.13 ควำมเสีย่ งจำกปั ญหำอุทกภัยของประเทศ
กำรที่บริ ษัทมีสถำนีบริ กำรน ้ำมันเป็ นจำนวนมำกและกระจำยตัวอยูท่ วั่ ทุกภำคของประเทศ บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยง
ที่จะได้ รับผลกระทบจำกปั ญหำอุทกภัยในพื ้นที่ต่ำงๆ ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นเป็ นประจำทุกปี โดยในปี 2554 ซึ่งเป็ นปี ที่
ประเทศไทยประสบปั ญหำอุทกภัยรุ นแรงและเป็ นเวลำนำนกว่ำที่เคยเกิดขึ ้นในอดีตที่ผ่ำนมำ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่
บริ ษัทย่อยเป็ นผู้บริ หำร (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) ได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อทุ กภัยมีจำนวนทังสิ
้ ้น 15
สถำนี (บำงสถำนีบริ กำรน ้ำมันอำจมีร้ำนสะดวกซื ้อที่ตงอยู
ั ้ ่) ส่งผลให้ บริ ษัทไม่สำมำรถจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในสถำนี
บริ กำรที่มีน ้ำท่วมขัง และมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรปรับปรุงและซ่อมแซมสถำนีบริ กำรน ้ำมันภำยหลังน ้ำลด อย่ำงไรก็ตำม สถำนี
บริ กำรที่ได้ รับผลกระทบดังกล่ำวมีคำ่ ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ รวมกัน 16.51 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ของกำไร
ขันต้
้ นในปี 2554 ทังนี
้ ้ บริ ษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริ ษัทประกันภัย
ในปี 2555 เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อมได้ จดั เตรี ยมคูม่ ือเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมต่อกำรเกิดเหตุ
น ้ำท่วมให้ แต่ละสถำนีบริ กำรน ้ำมันได้ ปฏิบตั ิตำมเพื่อลดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันและร้ ำน
สะดวกซื ้อ โดยคู่มือดังกล่ำวแสดงขันตอนกำรป
้
้ องกันควำมสูญเสียและควำมเสียหำยจำกภัยน ้ำท่วมที่มีต่อ ระบบท่อส่ ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงและถังสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน น ้ำมันเชื ้อเพลิงในถังสำรองน ้ำมันเชือ้ เพลิง และ
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ระบบไฟฟ้ ำภำยในสถำนีบริ กำรนำ้ มัน รวมถึงสิ่งปลูกสร้ ำงและอุปกรณ์ ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันและร้ ำนสะดวกซือ้
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกำรทำประกันควำมเสีย่ งภัยทุกชนิด (All Risk) สำหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ซึง่ ได้ แก่ คลังน ้ำมัน สถำนีบริ กำรน ้ำมันและร้ ำนสะดวกซื ้อ และรถขนส่งน ้ำมัน รวมถึงน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่เก็บสำรองในคลัง
น ้ำมันและสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และสินค้ ำอุปโภคบริ โภคภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ และยังทำประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ ครอบคลุม
ถึงควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุทกภัย บริ ษัทจึงสำมำรถเรี ยกร้ องค่ำสินไหมทดแทนจำกผู้รับประกันภัยในกรณีที่เกิดควำม
เสียหำย ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่ำควำมเสี่ยงจำกปั ญหำอุทกภัยของประเทศจะไม่สง่ ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.3

ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ

1.3.1

ควำมเสีย่ งจำกกำรมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอำนำจกำหนดนโยบำยกำรบริ หำร

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัท ประกอบไปด้ วย กลุม่ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว จำนวน 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ครอบครัวรัชกิจประกำร นำยศักดิ์
อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์ และ กลุม่ ครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช (รวมเรี ยกว่ำ “กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่”) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2555 กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นในบริ ษัทรวมกันทังสิ
้ ้น ร้ อยละ 83.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว (โดยกลุม่ ครอบครัวรัช
กิจประกำร ถือหุ้นร้ อยละ 43.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์ ถือหุ้นร้ อยละ 26.8 ของทุนจด
ทะเบียนชำระแล้ ว และ กลุม่ ครอบครัววชิรศักดิ์พำนิช ถือหุ้นร้ อยละ 12.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว ) และภำยหลังกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จะถือหุ้นในบริ ษัทรวมกันทังสิ
้ ้น ร้ อยละ 62.3 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ ว (รำยละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทงั ้ ก่อนและหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้
แสดงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8. เรื่ องโครงสร้ ำงเงินทุน ภำยใต้ หวั ข้ อที่ 8.2 เรื่ องผู้ถือหุ้น) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จึงยังคงมีอำนำจ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ สำหรับกำรขอมติใดๆ ที่ต้องใช้ เสียงข้ ำงมำกในกำรลงคะแนนเสียง และสำมำรถควบคุมกำร
กำหนดนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริ ษัทผ่ำนกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริ ษัท
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอให้ ที่
ประชุมพิจำรณำ
อย่ำงไรก็ตำม กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ประกอบไปด้ วย กลุม่ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้ อยละ 10 จำนวน 3
กลุม่ ซึง่ ทัง้ 3 กลุม่ มีควำมเป็ นอิสระต่อกันในกำรตัดสินใจในเรื่ องกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ทำให้ สำมำรถถ่วงดุลอำนำจ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและลงคะแนนในมติที่มีควำมสำคัญต่อกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริ ษัท
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ จดั โครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่ในกำรดำเนินงำนให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรแต่งตังบุ
้ คคลภำยนอกเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คนจำกกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
9 คน เพื่อทำ
หน้ ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรต่ำงๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท

1.4.1

ควำมเสีย่ งในเรื่ องตลำดรองสำหรับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์

บริ ษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้ นีก้ ่อนที่บริ ษัทจะได้ รับทรำบผลกำร
พิ จ ำรณำกำรรั บ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท เข้ ำ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลำด
หลักทรัพย์”) ซึง่ เป็ นตลำดรองสำหรับกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงมีควำมเสีย่ งในเรื่ องสภำพคล่องในกำรซื ้อขำย
หลักทรั พย์ ซึ่งอำจส่งผลให้ ผ้ ูลงทุนอำจไม่สำมำรถซือ้ ขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทได้ ในรำคำที่คำดหวังไว้ ทำให้ ไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกบริ ษัทไม่ได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ยื่นคำขออนุญำตนำหลักทรัพย์เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 28 ธันวำคม 2555 และตลำดหลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคำขอให้ รับหุ้นสำมัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินของบริ ษัท ได้ พิจำรณำ
คุณสมบัติของบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ วพบว่ำ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ปรับปรุ งล่ำสุดวันที่ 1 สิงหำคม 2554) ภำยใต้ เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test) ซึ่งกำหนดให้ บริ ษัท
ต้ องมีกำไรสุทธิในระยะเวลำ 2 ปี หรื อ 3 ปี ล่ำสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำท โดยในปี ล่ำสุดก่อนยื่นคำ
ขอมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่ำ 30 ล้ ำนบำท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำร
ถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรำยย่อยที่กำหนดให้ บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้ อยกว่ำ 1,000 รำย และจะต้ องถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ วหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่ อประชำชนในครัง้ นี ้ อย่ำงไรก็ตำม ที่
ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับกำรกระจำยกำร
ถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรำยย่อยครบถ้ วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดข้ ำงต้ น
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