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12

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

12.1

งบการเงิน

12.1.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2552
รำยงำนของผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทและงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ซึ่งตรวจสอบโดย ดร.ชัยนริ นทร์ วีระสถำวณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต เลขทะเบียน 2759 บริ ษัท นิลสุวรรณ จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี ้แสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ผลกำรดำเนินงำน กำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 โดยถูกต้ องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
โดยมิใช่กำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีให้ สงั เกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อที่ 19 เรื่ องเงินกู้
ยืมระยะยำวจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น และข้ อที่ 32 เรื่ องข้ อสมมุติฐำนในกำรจัดทำงบกำรเงิน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีขำดทุนสะสม
จำกกำรดำเนินงำนเป็ นจำนวนมำกติดต่อกันหลำยปี เมื่อเปรี ยบเทียบกับทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว นอกจำกนี ้ บริ ษัทยัง
มีรำยกำรและควำมสัมพันธ์ กับบริ ษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ รวมถึงกรณีที่บริ ษัทมีเงินกู้ยืม
จำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ซึ่งมียอดเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 จำนวน 287.14 ล้ ำนบำท โดยถึงกำหนดชำระเมื่อ
ทวงถำม และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2551 จำนวน 344.21 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย จำนวน 147.48 ล้ ำนบำท ที่ก้ ยู ืมใน
ระหว่ำงปี 2551 ครบกำหนดเมื่อทวงถำม และอีกจำนวน 196.73 ล้ ำนบำท ถึงกำหนดชำระตังแต่
้ วนั ที่ 31 มกรำคม 2552
เป็ นต้ นไป แต่บริ ษัทยังไม่ได้ ชำระหนี ้สินดังกล่ำว ปั จจัยที่กล่ำวมำนี ้ แสดงถึงควำมไม่แน่นอนที่เป็ นสำระสำคัญซึ่งอำจเป็ น
เหตุให้ เกิ ดข้ อสงสัยเกี่ ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของบริ ษัท อย่ำงไรก็ ตำมกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวได้ ออกจดหมำยลงวันที่ 19 มีนำคม 2553 และวันที่ 1 เมษำยน 2552 แจ้ งว่ำจะไม่เรี ยกชำระเงินกู้ยืม ที่มียอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 และ 2551 ตำมลำดับ ภำยใน 12 เดือน นับจำกวันที่ในจดหมำย ทำให้ เงินกู้ยืมจำก
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจำนวนดังกล่ำวถึงกำหนดชำระตังแต่
้ วนั ที่ 19 มีนำคม 2554 และวันที่ 1 เมษำยน 2553
เป็ นต้ นไป ด้ วยเหตุดงั กล่ำว ทำให้ ผ้ บู ริ หำรของบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำบริ ษัทจะสำมำรถลดควำมเสีย่ งจำกสภำพคล่องและปั ญหำ
กำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้ ในระดับหนึง่ ดังนัน้ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี ้ จึงจัดทำขึ ้นตำมข้ อสมมติฐำน
ว่ำบริ ษัทจะดำเนินงำนต่อเนื่อง โดยไม่ได้ รวมรำยกำรปรับปรุ งเกี่ยวกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนและกำรจัดประเภทของ
สินทรัพย์ หรื อจำนวนเงินและกำรจัดประเภทของหนี ้สิน ซึง่ อำจจำเป็ นในกรณีที่บริ ษัทไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องได้
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553
รำยงำนของผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทและงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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เลขทะเบียน 2982 บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2553 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และของบริ ษัท โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
โดยมิได้ เป็ นเงื่อนไขต่องบกำรเงิ น ข้ ำพเจ้ ำขอให้ สงั เกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้ อ 31 เรื่ องกำรแก้ ไข
ข้ อผิดพลำดปี ก่อน ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ได้ บนั ทึกบัญชีทรัพย์สินและหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและกำรบัน ทึกค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำรและอุปกรณ์ไว้ สงู ไป และบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยไว้ ต่ำไป ดังนันในปี
้
2553 บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยจึงได้ นำผลสะสมจำกกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดปี ก่อนมำปรับปรุงบัญชีขำดทุนสะสมต้ นงวด และปรับย้ อนหลังงบกำรเงิน
ปี 2552 ที่นำมำแสดงเปรี ยบเทียบใหม่ และผู้สอบบัญชีตรวจสอบรำยกำรปรับปรุ งที่ใช้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี 2552 ขึ ้นใหม่ ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำรำยกำรปรับปรุ งดังกล่ำวเหมำะสมและได้ นำไปปรับปรุ ง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังกล่ำวตำมควรแล้ ว
สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554
รำยงำนของผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทและงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 2982 บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2554 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเฉพำะของบริ ษัท โดยถูกต้ องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 2.1 เรื่ องเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ทังนี
้ ้ สำหรับปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่งออกโดย
สภำวิชำชีพบัญชี และตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่ องกำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่ง
กำหนดให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็ นต้ นไปเพื่อเป็ น
เกณฑ์ ใ นกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิ น งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรสำหรั บปี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2553 ที่นำมำแสดงเปรี ยบเทียบได้ แสดงตำมรูปแบบใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้น ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2554
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สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
รำยงำนของผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทและงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ซึ่งสอบทำนโดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 2982 บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี ้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2555 ผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเฉพำะของบริ ษัท โดยถูกต้ องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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12.1.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
งบดุลสำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ถึง 2555
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
สินค้ ำคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝำกประจำที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่บริษัทอื่น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดินที่ยงั ไม่ได้ ใช้ งำนและทีด่ ินรอกำรจำหน่ำย
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์
สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำทีด่ ินจ่ำยล่วงหน้ ำ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

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

398.84
1.79
277.16
861.76
1,539.55

10.3
0.0
7.1
22.2
39.6

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

31.57
3.46
89.98
2,089.38
111.40
12.13
12.57
2,350.50
3,890.05

0.8
0.1
2.3
53.7
2.9
0.3
0.3
60.4
100.0
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะสันจำกกรรมกำรและผู
้
้ ถือหุ้น
ส่วนของหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอื่น
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

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

408.84
1,086.79
131.29
60.00
39.23
1,726.15

10.5
27.9
3.4
1.5
1.0
44.4

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

451.66
273.75
33.57
20.05
779.03
2,505.18

11.6
7.0
0.9
0.5
20.0
64.4

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
-

42.9
32.1
-
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
กำไร (ขำดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว – สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1.51
(578.27)
732.74
0.00
732.74

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

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)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1.51
(286.17)
1,024.84
2.06
1,026.89

0.1
(10.0)
35.7
0.1
35.7

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
9.99
124.80
1,384.79
0.08
1,384.87

0.3
3.2
35.6
0.0
35.6

งบกำไรขำดทุนสำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ถึง 2555
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริ การ
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
รวมรายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ
ต้ นทุนจากขายสินค้ าและให้ บริการ
ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ
ต้ นทุนจำกกำรให้ บริกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
รวมต้ นทุนจากการขายสินค้ าและให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อ่ นื
รำยได้ เงินชดเชยจำกกำรปรับลดรำคำน ้ำมัน
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริกำรอื่น

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

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

41,710.41
13.27
41,723.68

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

(39,984.43)
(6.95)
(39,991.38)
1,732.30

(95.8)
(0.0)
(95.8)
4.2

52.50

0.5

59.93

0.4

45.96
58.34

0.2
0.2

45.27

0.1
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้
รำยได้ อื่น
รวมรายได้ อ่ นื
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทีด่ ินรอกำรจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
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
(ปรับปรุ ง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
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)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
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

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
50.37
0.1
95.64
0.2
1,827.94
4.4
(1,110.43)
(215.37)
(1,325.79)
502.15
(55.87)
(86.28)
359.99
359.99

(2.7)
(0.5)
(3.2)
1.2
(0.1)
(0.2)
0.9
0.9

งบกระแสเงินสดสำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 ถึง 2555
หน่ วย: ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล
รายการปรับกระทบกาไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่ าย)
ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี

31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)

110.49

128.49

329.14

446.28

63.99

136.02

190.99

240.95
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31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
หน่ วย: ล้ านบาท
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยที่ดินรอจำหน่ำย
หนี ้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ ำ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำทรัพย์สนิ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้
รำยได้ อื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้ จำ่ ยดอกเบี ้ย
สินทรัพย์ จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
สินค้ ำคงเหลือ
เงินฝำกประจำที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ำยดอกเบี ้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกประจำที่ใช้ เป็ นหลักประกัน

31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)
(1.00)
15.57
–
–
–
(32.69)
–
–
52.99

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)
(2.83)
–
3.99
–
–
–
–
–
50.66

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)
5.01
–
4.80
(2.46)
26.79
–
(5.53)
3.90
36.30

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)
(2.95)
–
11.02
–
–
–
–
6.29
43.41

–
(63.78)
35.23
(3.90)
(3.98)

–
(15.78)
(133.01)
–
8.73

–
(159.31)
(88.13)
–
(7.12)

(1.44)
139.58
(201.94)
–
(2.57)

(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

174.42
–
2.94
856.00
(43.28)
(124.98)
687.74

–

99.93

(25.01)

(0.54)

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 214

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
หน่ วย: ล้ านบาท
เงินลงทุนชัว่ ครำว (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำว (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สิน
เงินสดจ่ำยซื ้อทรัพย์สิน
เงินสดรับจำกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ - ที่ดิน
เงินสดจ่ำยซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยค่ำสิทธิกำรเช่ำที่ดิน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบริ
้
ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยำวบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดรับจำกส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
จ่ำยเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ - ต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ - ปลายงวด

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

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)
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)

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)
–
–
0.18
6.51
(422.60)
–
(4.74)
(169.74)
(590.94)

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

206.49
–
–
(97.93)
–
(67.19)
(1.98)
(0.04)
39.35
136.15
262.68
398.84
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12.1.3 ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้
ระยะเวลำชำระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)

(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

0.89
0.39
0.46
300.84
1.20
52.93
6.80
45.11
7.98
0.02

(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

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

4.15
1.20
0.23
136.96
0.86
29.85
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31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุ ง)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
(ร้ อยละ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
(ร้ อยละ)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
(เท่ำ)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
(เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
(เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
(ร้ อยละ)

31 ธันวาคม 2553
(ปรับปรุ ง)

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบ)

5.36
18.03
5.79

4.54
18.13
8.04

9.05
27.22
11.18

10.64
29.10
12.36

1.45
2.62
0.61
n.a.

1.59
7.26
0.80
n.a.

1.80
13.56
1.39
n.a.

1.81
15.32
0.90
n.a.

12.1.4 ตำรำงแสดงข้ อมูลกำรดำเนินธุรกิจที่สำคัญ
31 ธันวาคม 2552

ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันทังหมด
้
กำไรขันต้
้ นสำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
กำไรขันต้
้ นต่อลิตร
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิตอ่ ลิตร

(ล้ ำนลิตร)
(ล้ ำนบำท)
(บำทต่อลิตร)
(ล้ ำนบำท)
(บำทต่อลิตร)

390.97
442.69
1.13
90.45
0.23
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31 ธันวาคม 2553

557.73
669.73
1.20
89.15
0.16

31 ธันวาคม 2554

948.05
1,039.92
1.10
226.42
0.24

31 ธันวาคม 2555

1,372.53
1,705.50
1.24
359.99
0.26

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

12.2

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

12.2.1 ภำพรวมของกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ในช่วงเริ่ มต้ นประกอบธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ลูกค้ ำที่
เป็ นกลุม่ ผู้ประกอบกำรประมงและโรงงำนอุตสำหกรรมในภำคใต้ ต่อมำบริ ษัทได้ ขยำยไปสูธ่ ุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ภำยในสถำนีบริ กำร เพื่อขยำยฐำนลูกค้ ำออกไปสูผ่ ้ ใู ช้ รถยนต์และผู้ใช้ น ้ำมันรำยย่อย บริ ษัทจึงจัดตังบริ
้ ษัทย่อยที่ชื่อ บริ ษัท
ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท โดยสถำนี
บริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “PT” นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรลงทุนเป็ นเจ้ ำของคลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงอีก
หลำยแห่งเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำมในช่ วงปี 2540 ที่
ประเทศไทยประสบปั ญหำค่ำเงิน บริ ษัทได้ รับผลกระทบจำกวิฤตกำรณ์ดงั กล่ำวจนส่งผลให้ บริ ษัทต้ องปรับโครงสร้ ำงหนี ้
กับสถำบันกำรเงินและชะลอกำรลงทุนต่ำงๆ ในช่วงเวลำดังกล่ำว ภำยหลังจำกที่บริ ษัทสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
โครงสร้ ำงหนี ้ทังหมดในปี
้
2552 บริ ษัทได้ รับสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนใน
สินทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ได้ แก่ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน และรถบรรทุกน ้ำมัน
ตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ นมำ ธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทเติบโตขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลกำร
ดำเนินงำนที่ดีขึ ้นอย่ำงมำก
เมื่อพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ พบว่ำบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำร
เท่ำกับ 9,676.83 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 15,681.14 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 27,816.71 ล้ ำนบำทในปี
2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 41,723.68 ล้ ำนบำท ในปี 2555 ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรที่สำคัญเป็ นรำยได้ จำก
กำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึ่งเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงในช่วงที่
ผ่ำนมำ ทังนี
้ ้ กำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผำ่ น
มำเป็ นปั จจัยที่สำคัญที่ทำให้ ธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทเติบโตขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ แต่กำรลงทุนของ
บริ ษัทยังส่งให้ บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เนื่องจำกค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและ
บริ หำรที่สำคัญ ได้ แก่ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำเช่ำและค่ำใช้ จ่ำยตัดจ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำ
ซ่อมแซม มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุ รกิจ ส่งผลให้ บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
เท่ำกับ 403.37 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 611.18 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 832.79 ล้ ำนบำท ในปี 2554
และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,325.79 ล้ ำนบำท ใน ปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม แม้ ว่ำค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรจะเพิ่ มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจำรณำสัดส่วนค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรต่อรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำรในแต่ละปี
พบว่ำอัตรำดังกล่ำวอยูท่ ี่ ร้ อยละ 4.2 ในปี 2552 ลดลงเหลือร้ อยละ 3.9 ในปี 2553 ลดลงเหลือร้ อยละ 3.0 ในปี 2554 และ
เท่ำกับร้ อยละ 3.2 ในปี 2555 แสดงว่ำค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรโดยเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นในอัตรำที่น้อยกว่ำกำรเพิ่มขึ ้นของ
รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 90.45 ล้ ำนบำท ในปี 2552 ลดลงเหลือ 89.15 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เนื่องจำกในปี
2552 บริ ษัทมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี จำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) ทำให้ มีเพียงบริ ษัทย่อยที่ต้องชำระ
ภำษี เงินได้ ในขณะที่ในปี 2553 บริ ษัทสำมำรถใช้ สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) ได้
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เฉพำะส่วนที่เหลือจำกในปี 2552 ทำให้ บริ ษัทมีภำษี เงินได้ นิติบคุ คลในปี 2553 เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2552 สำหรับในปี 2554
และในปี 2555 บริ ษัทมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 226.42 ล้ ำนบำท และ 359.99 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก
ในช่วงดังกล่ำวเป็ นผลโดยตรงมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
12.2.2 กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน


รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและให้ บริ กำร

ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำย
สินค้ ำและให้ บริ กำรเท่ำกับ 9,676.83 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 15,681.14 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น
27,816.71 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 41,723.68 ล้ ำนบำท ในปี 2555 กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรขำย
สินค้ ำและให้ บริ กำรเป็ นผลมำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่เป็ นธุรกิจหลัก ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรขำย
สินค้ ำและให้ บริ กำรประกอบไปด้ วยรำยได้ ดงั ต่อไปนี ้
1)

รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ

ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำเท่ำกับ 9,637.48 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
15,651.57 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 27,798.62 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 41,710.41 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยได้ จำกกำร
จำหน่ำยสินค้ ำสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลักๆ ได้ แก่ 1) รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง และ 2) รำยได้ จำกกำร
จำหน่ำยสินค้ ำอื่น
1.1) รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงเท่ำกับ 9,278.59 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 15,405.88
ล้ ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 27,545.54 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 41,422.53 ล้ ำนบำท ในปี 2555 หรื อคิดเป็ น
ปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยเท่ำกับ 390.97 ล้ ำนลิตร ในปี 2552 เท่ำกับ 557.73 ล้ ำนลิตร ในปี 2553 เท่ำกับ 948.05 ล้ ำน
ลิตร ในปี 2554 และเท่ำกับ 1,372.53 ล้ ำนลิตร ในปี 2555 รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นรำยได้ ที่สำคัญของ
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ โดยรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 95.9 ร้ อยละ 98.2 ร้ อยละ 99.0 และ
ร้ อยละ 99.3 ของรำยได้ รวมจำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิงสำมำรถแบ่งออกได้ ตำมกลุม่ ธุรกิจกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำคัญได้ ดงั นี ้

1. รำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน ้ำมันของบริษัท
(สถานีบริ การน้ามันประเภท COCO)

2552
ล้ านบาท ร้ อยละ
4,039.85
43.5

2553
ล้ านบาท ร้ อยละ
7,432.19
48.2
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2554
ล้ านบาท ร้ อยละ
11,905.46
43.2

2555
ล้ านบาท ร้ อยละ
19,728.41
47.6

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

2. รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริษัท
(สถานีบริ การน้ามันประเภท DODO)
3. รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำ
น ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
รวมรายได้ จากการจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิง

2552
ล้ านบาท ร้ อยละ
4,058.82
43.7

2553
ล้ านบาท ร้ อยละ
5,518.34
35.8

2554
ล้ านบาท ร้ อยละ
7,029. 76
25.5

2555
ล้ านบาท ร้ อยละ
8,064.67
19.5

1,179.92

12.7

2,455.35

15.9

8,610.33

31.3

13,629.46

32.9

9,278.59

100.0

15,405.88

100.0

27,545.54

100.0

41,422.53

100.0

1.1.1) รำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงส่วนใหญ่เป็ นรำยได้ จำกกำรค้ ำ ปลีกน ้ำมันเชือ้ เพลิงผ่ำนสถำนี
บริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.5 ร้ อยละ 48.2 ร้ อยละ 43.2 และร้ อยละ 47.6 ของรำยได้ จำกกำร
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำร
น ้ำมันของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ของบริ ษัทเท่ำกับ 4,039.85 ล้ ำนบำท ในปี 2552 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 42.3 จำกปี ก่อน และเพิ่มขึ ้นเป็ น 7,432.19 ล้ ำนบำท
ในปี 2553 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 84.0 จำกปี ก่อน เพิ่มขึ ้นเป็ น 11,905.46 ล้ ำนบำท ในปี 2554 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 60.2 จำก
ปี ก่อน และเพิ่มขึ ้นเป็ น 19,728.41 ล้ ำนบำท ในปี 2555 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 65.7 จำกปี ก่อน
ปั จจัยที่สำคัญที่ทำให้ รำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ได้ แก่ กำรที่บริ ษัทลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่บริ ษัทเป็ นผู้ดำเนินงำน (“สถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท COCO”) อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ โดย ณ สิ ้นปี 2552 บริ ษัทมีสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
เท่ำกับ 101 สถำนี เพิ่มขึ ้นเป็ น 184 สถำนี ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 272 สถำนี ณ สิ ้นปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 397
สถำนี ณ สิ ้นปี 2555 ส่งผลให้ ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เพิ่มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ นมำ โดยปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ในปี 2552 ถึงปี
2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 68.0 ร้ อยละ 57.8 ร้ อยละ 51.1 และร้ อยละ 59.4 จำกปี ก่อน ตำมลำดับ
นอกจำกนี ้ รำคำขำยปลีกน ้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นก็เป็ นอีกปั จจัยที่สง่ ผลต่อกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกธุรกิจ
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท โดยรำคำขำยปลีกน ้ำมัน (รำคำขำย ณ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน)
เฉลี่ยในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.6 ร้ อยละ 6.0 และร้ อยละ 4.0 จำกปี ก่อนตำมลำดับ ยกเว้ นในปี 2552 ที่
รำคำขำยปลีกน ้ำมันปรับตัวลดลง โดยปรับลดลงร้ อยละ 15.3 จำกปี ก่อน ดังนัน้ รำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชือ้ เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทในปี 2552 จึงเพิ่มขึ ้นเนื่องกำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียว ทังนี
้ ้
รำคำขำยปลี ก น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง แต่ ล ะประเภทจะปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ลดลงตำมต้ น ทุน กำรกลั่น น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง ของ
ผู้ประกอบกำรโรงกลัน่ น ้ำมันในประเทศ ยกเว้ นในกรณีที่ภำครัฐออกมำตรกำรเพื่อควบคุมรำคำขำยปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
โดยไม่มีกำรปรับเพิ่มหรื อลดอัตรำกำรจัดเก็บเงินสมทบเข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อกำรปรับเพิ่มลดอัตรำกำรจัดเก็บภำษี
และเงินสมทบอื่นๆ เพื่อชดเชยต้ นทุนกำรกลัน่ น ้ำมันที่เพิ่มขึ ้นและรักษำค่ำกำรตลำดให้ คงที่
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

จำนวนสถำนีบริกำรน ้ำมันประเภท COCO
รำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน ้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของปริมำณน ้ำมันที่จำหน่ำยผ่ำน
สถำนีบริกำรน ้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำคำขำยปลีกภำยในสถำนี
บริกำรน ้ำมันประเภท COCO

(สถำนี)
(ล้ ำนบำท)

ปี 2552
101
4,039.85

ปี 2553
184
7,432.19

ปี 2554
272
11,905.46

ปี 2555
397
19,728.41

(ร้ อยละ)

42.3

84.0

60.2

65.7

(ร้ อยละ)

68.0

57.8

51.1

59.4

(ร้ อยละ)

(15.3)

16.6

6.0

4.0

1.1.2) รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
นอกจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO บริ ษัทยังจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ตกลงทำสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (“ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท ”) เพื่อให้ ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทจำหน่ำยในสถำนีบริ กำรนำ้ มันที่ตวั แทนจำหน่ำย
น ้ำมันเป็ นผู้บริ หำร (“สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO”) ทังนี
้ ้ ในปี 2552 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท เท่ำกับ 4,058.82 ล้ ำนบำท โดยลดลงร้ อยละ 25.1 จำกปี ก่อน ทังนี
้ ้ สำเหตุหลักที่
ส่งผลให้ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท ในปี 2552 ลดลง เกิดจำกกำร
ลดลงของรำคำขำยส่งเฉลี่ยในปี 2552 ที่ลดลงร้ อยละ 19.5 จำกปี ก่อน ซึ่งปรับตัวลดลงตำมรำคำขำยปลีกน ้ำมันที่ลดลง
เนื่องจำกต้ นทุนกำรกลัน่ นำ้ มันเชื อ้ เพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่ นำ้ มันในประเทศลดลง นอกจำกนี ้ กำรลดลงของ
ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทในปี 2552 ซึง่ ลดลงเท่ำกับร้ อยละ 6.9 จำกปี ก่อน
มีสว่ นทำให้ รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทในปี 2552 ลดลง ทังนี
้ ้ กำรลดลง
ของปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทในปี 2552 เนื่องจำกบริ ษัทขำดสภำพคล่อง
ในกำรดำเนินงำนเนื่องจำกบริ ษัทยังอยู่ในช่วงของกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้กับสถำบันกำรเงิน ในบำงช่วงเวลำบริ ษัทจึงไม่
สำมำรถจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษั ทได้ อย่ำงเพียงพอ
อย่ำงไรก็ตำม ตังแต่
้ ปี 2553 รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2553 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของ
บริ ษัท เท่ำกับ 5,518.34 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36.0 จำกปี ก่อน เนื่องจำกรำคำขำยปลีกเฉลี่ยในปี 2553 ปรับ
เพิ่มขึ ้นตำมต้ นทุนกำรกลัน่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่ น ้ำมันในประเทศ โดยปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.8 จำกปี
ก่อน ประกอบกับปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทในปี 2553 ที่ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
15.5 จำกปี ก่อน เนื่องจำกบริ ษัทมีสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท DODO ซึ่งเป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ตวั แทนจำหน่ำย
น ้ำมันของบริ ษัทเป็ นผู้บริ หำรงำน เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2552 และภำยหลังจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้แล้ วเสร็ จในปี 2552
บริ ษัท สำมำรถกู้ยื มเงิ น จำกสถำบัน กำรเงิ นต่ำ งๆ เพื่อเสริ มสภำพคล่องของบริ ษั ท บริ ษัทจึง สำมำรถจำหน่ำยนำ้ มัน
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เชือ้ เพลิงให้ กับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทได้ อย่ำงเพียงพอ และกำชับให้ เจ้ ำหน้ ำที่ติดตำมกำรสัง่ ซือ้ นำ้ มันของ
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ สำหรับในปี 2554 และในปี 2555 กำรเพิ่มขึ ้นของสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท DODO ยังเป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำย
น ้ำมันของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยในปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.5 จำกปี ก่อน และในปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.3 จำก
ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน นอกจำกนี ้ กำรเพิ่มขึ ้นของรำคำขำยส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทใน
ปี 2554 และในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.7 และ 4.0 จำกปี ก่อน เป็ นส่วนหนึ่งที่ทำให้ รำยได้ จำกกำรค้ ำขำยส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น

จำนวนสถำนีบริกำรน ้ำมันประเภท DODO
รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของปริมำณน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ กบั
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริษัท
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำคำขำยส่งให้ กบั ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริษัท

(สถำนี)
(ล้ ำนบำท)

ปี 2552
147
4,058.82

ปี 2553
154
5,518.34

ปี 2554
165
7,029.76

ปี 2555
177
8,064.67

(ร้ อยละ)

(25.1)

36.0

27.4

14.7

(ร้ อยละ)

(6.9)

15.5

20.5

10.3

(ร้ อยละ)

(19.5)

17.8

5.7

4.0

อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของ
บริ ษัทน้ อยกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ รวมจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่ง ส่งผลให้ สดั ส่วน
รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทต่อรำยได้ รวมจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงมี
แนวโน้ มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2552 เท่ำกับร้ อยละ 43.7 ลดลงเหลือร้ อยละ 35.8 ในปี 2553 ลดลงเหลือร้ อยละ
25.5 ในปี 2554 และลดลงเหลือร้ อยละ 19.5 ในปี 2555 ทังนี
้ ้ สัดส่วนรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทมีแนวโน้ มลดลง เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำบริ ษัทเน้ นกำรลงทุนเพิ่มสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท
COCO เป็ นหลัก รวมทังเน้
้ นกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิ งให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม เนื่องจำก
อัตรำกำไรจำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทต่ำกว่ำ อัตรำกำไรจำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันผ่ำนสถำนี
บริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรคัดเลือกตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันที่มีคณ
ุ ภำพเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท DODO จะมีมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรเทียบเท่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO
1.1.3) รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
บริ ษัทยังมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงอีกส่วนหนึ่งจำกธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำ
น ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ทังนี
้ ้ ในปี 2552 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมัน
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม เท่ำกับ 1,179.92 ล้ ำนบำท โดยลดลงร้ อยละ 3.4 จำกปี ก่อน เนื่องจำกรำคำขำยส่ง
เฉลี่ยในปี 2552 ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยลดลงร้ อยละ 16.5 จำกปี ก่อน เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน ้ำมันปรับตัวลดลง
ตำมต้ นทุนกำรกลัน่ น ้ำมันเชือ้ เพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่ น ้ำมันในประเทศที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ปริ มำณน ้ำมัน
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เชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมในปี 2552 เพิ่มสูงขึ ้นร้ อยละ 15.8 จำกปี ก่อน
เนื่องจำกบริ ษัทเริ่ มให้ ควำมสำคัญกับกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่ม
มำกขึ ้น จึงช่วยชดเชยผลของกำรลดลงของรำคำขำยส่งน ้ำมัน ทำให้ รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมัน
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมในปี 2552 ลดลงเพียงเล็กน้ อย
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2553 รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งนำ้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเท่ำกับ 2,455.35 ล้ ำนบำท ในปี 2553 โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 108.1 จำกปี ก่อน เท่ำกับ 8,610.33
ล้ ำนบำท ในปี 2554 โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 250.7 จำกปี ก่อน และเท่ำกับ 13,629.46 ล้ ำนบำท ในปี 2555 โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
58.3 จำกปี ก่อน กำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
อย่ำงมีนยั สำคัญในช่วงที่ผำ่ นมำเป็ นปั จจัยที่สำคัญที่สง่ ผลให้ รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น
และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก โดยในปี 2553 ถึงปี 2555 ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ผู้ค้ำ
น ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 85.5 ร้ อยละ 227.2 และร้ อยละ 52.8 จำกปี ก่อน ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยเป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษัทเน้ นกำรจำหน่ำยส่งให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำย
อื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมมำกขึ ้น เนื่องจำกกำรจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำกลุม่ ดังกล่ำวมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรขำยน้ อยกว่ำ
กำรขำยปลีกน ้ำมันผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน แม้ ว่ำอัตรำกำไรขันต้
้ นจะไม่สูงมำกแต่ปริ มำณกำรขำยต่อครัง้ สูง นอกจำกนี ้
กำรเพิ่มขึ ้นของรำคำขำยส่งน ้ำมันยังช่วยเสริ มให้ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเพิ่มขึ ้น โดยรำคำขำยส่งน ้ำมันเฉลี่ยในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.2 ร้ อยละ 7.2
และร้ อยละ 3.6 จำกปี ก่อน ตำมลำดับ
กำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
อย่ำ งมี นัย สำคัญในช่ วงที่ ผ่ำ นมำ ส่งผลให้ สัดส่ว นรำยได้ จำกกำรค้ ำส่ง นำ้ มัน เชื อ้ เพลิง ให้ กับผู้ค้ำ นำ้ มันรำยอื่น และ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อรำยได้ รวมจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยเพิ่มขึ ้น
จำกร้ อยละ 12.7 ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 15.9 ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 31.3 ในปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อย
ละ 32.9 ใน ปี 2555

รำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมัน
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของปริมำณน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ กบั
ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำคำขำยส่งให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำย
อื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

(ล้ ำนบำท)

ปี 2552
1,179.92

ปี 2553
2,455.35

ปี 2554
8,610.33

ปี 2555
13,629.46

(ร้ อยละ)

(3.4)

108.1

250.7

58.3

(ร้ อยละ)

15.8

85.5

227.2

52.8

(ร้ อยละ)

(16.5)

12.2

7.2

3.6
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1.2) รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่น
นอกจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง บริ ษัทยังมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำ
ส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึ่งได้ แก่ กำรจำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคผ่ำนร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และ
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ชนิดต่ำงๆ ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT รวมถึงกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่นภำยใน
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่นเท่ำกับ 358.89 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 245.69 ล้ ำน
บำท ในปี 2553 เท่ำกับ 253.08 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 287.88 ล้ ำนบำท ในปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ จำก
กำรขำยสินค้ ำอื่นคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 3.7 ร้ อยละ 1.6 ร้ อยละ 0.9 และร้ อยละ 0.7 ของรำยได้ รวมจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ
ในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำอื่นที่สำคัญ ได้ แก่ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำ ยสินค้ ำในร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน PT ซึ่งมีรำยได้ เท่ำกับ 165.64 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 204.51 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 228.78
ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 230.76 ล้ ำนบำท ในปี 2555 รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในร้ ำนสะดวกซื ้อภำยใน
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมจำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และ Max Mart ที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี โดย
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ในปี 2552 ถึงปี 2555
และอัตรำกำรเพิ่มจำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 แสดงได้ ดงั นี ้

รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในร้ ำนสะดวกซื ้อ
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้
จำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และ Max Mart
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และ
Max Mart

(ล้ ำนบำท)
(ร้ อยละ)
(สำขำ)
(ร้ อยละ)

ปี 2552
165.64
(8.2)
26
4.0

ปี 2553
204.51
23.5
32
23.1

ปี 2554
228.78
11.9
35
9.4

ปี 2555
230.76
0.9
56
60.0

สำหรับรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่นส่วนที่เหลือมำจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำบำงรำยกำรในร้ ำนสะดวก
ซื ้อในลักษณะกำรค้ ำส่ง ที่เน้ นกำรขำยปริ มำณมำกและให้ ส่วนลดแก่ลกู ค้ ำ และกำรจำหน่ำยผลิต ภัณฑ์น ้ำมันหล่อลื่น
เครื่ องยนต์ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน อย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่ผำ่ นมำบริ ษัทได้ ทยอยยกเลิกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในร้ ำนสะดวก
ซื ้อในลักษณะกำรค้ ำส่ง และคงเหลือเฉพำะกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
เป็ นหลัก ดังนัน้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่นในปั จจุบนั เกือบทังหมดจึ
้
งมำจำกรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในร้ ำน
สะดวกซื ้อ
2)

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ 108.03 ล้ ำน
บำท ในปี 2552 เท่ำกับ 190.90 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 307.27 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 518.56 ล้ ำนบำท
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ในปี 2555 รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่องตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงเท่ำกับ 39.35 ล้ ำนบำท ในปี 2552 และเท่ำกับ
29.75 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 18.09 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 13.27 ล้ ำนบำท ใน ปี 2555 ทังนี
้ ้ บริ ษัทมี
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมต่ำกว่ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรค่อนข้ ำงมำก เนื่องจำก
กำรให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงส่วนใหญ่เป็ นกำรให้ บริ กำรกับ PTC และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมัน
เชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 10 จึงเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนัน้ บริ ษัทจึงรับรู้ รำยได้ จำกกำร
ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในงบกำรเงินรวมเฉพำะรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรกับบุคคลภำยนอกเท่ำนัน้ ซึ่งได้ แก่ กำร
ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงกับ ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิง เฉพำะรำยที่ไม่มีรถบรรทุกน ้ำมันและ
ต้ องกำรให้ บริ ษัทขนส่งน ้ำมันให้ ทังนี
้ ้ สำเหตุที่รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมมีแนวโน้ ม
ลดลงอย่ำงต่อเนื่องเกิดจำกในช่วงที่ผำ่ นมำบริ ษัทเน้ นกำรให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในกลุม่ เป็ นหลัก


รำยได้ อื่น

นอกจำกรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรที่เป็ นรำยได้ หลักของบริ ษัท บริ ษัทยังมีรำยได้ อื่นเท่ำกับ 96.93 ล้ ำน
บำท ในปี 2552 เท่ำกับ 86.60 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 134.66 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และ เท่ำกับ 95.64 ล้ ำนบำท ใน
ปี 2555 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ร้ อยละ 0.5 ร้ อยละ 0.5 และ ร้ อยละ 0.2 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรในปี
2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ รำยได้ อื่นที่สำคัญ ได้ แก่ รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สนิ และบริ กำรอื่น โดยคิดเป็ นร้ อยละ 54.2 ร้ อยละ 69.2
ร้ อยละ 43.3 และร้ อยละ 47.3 ของรำยได้ อื่นในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำทรัพย์สินและบริ กำร
อื่นประกอบไปด้ วย 1) รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันเชือ้ เพลิง ที่เกิดจำกกำรที่บริ ษัทให้ บริ กำรเก็บรักษำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงของผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นไว้ ภำยในคลังน ้ำมันของบริ ษัท และ 2) รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำพื ้นที่ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
PT ที่เกิดจำกกำรที่ PTC ตกลงให้ ผ้ ปู ระกอบกำรรำยย่อย เช่น ร้ ำนกำแฟ ร้ ำนอำหำร และร้ ำนซ่อมรถ เป็ นต้ น เช่ำพื ้นที่
ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เพื่อดำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีรำยได้ อื่นจำก ดอกเบี ้ยรับจำกเงินฝำก
สถำบันกำรเงิน เป็ นต้ น
ในปี 2552 บริ ษัทมีรำยได้ อื่นที่เป็ นรำยกำรพิเศษ ได้ แก่ กำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ จำนวน 32.69 ล้ ำนบำท
ที่เกิดขึ ้นในปี 2552 เนื่องจำกที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ ตกลงทำสัญญำปรับโครงสร้ ำงหนี ้กับกองทุนรวมแห่งหนึ่งโดยตกลงชำระ
เงินต้ นและดอกเบี ้ยทุกเดือนเป็ นเวลำ 60 เดือน ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2552 เมื่อบริ ษัทได้ ชำระหนี ้งวดสุดท้ ำยในปี
2552 จึงถือว่ำบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้แล้ วเสร็ จ เจ้ ำหนี ้กองทุนรวมจึงลดหนี ้ส่วนที่เหลือให้ บริ ษัท
ทำให้ บริ ษัทมีกำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ดังกล่ำว นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีรำยได้ อื่นที่เป็ นรำยกำรพิเศษเกิดขึ ้นในปี
2554 ได้ แก่ รำยได้ เงินชดเชยจำกกำรปรับลดรำคำน ้ำมัน ซึ่งเกิดจำกกำรที่ภำครัฐมีนโยบำยที่จะปรับลดรำคำขำยปลีก
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น ้ำมันดีเซลและเบนซินลงมำกและทันทีในช่วงเดือนสิงหำคม ปี 2554 โดยลดรำคำขำยปลีกน ้ำมันดีเซล น ้ำมันเบนซิน 95
และ น ้ำมันเบนซิน 91 ลงทันที 3.00 บำทต่อลิตร 8.02 บำทต่อลิตร และ 7.17 บำทต่อลิตร ตำมลำดับ ภำครัฐจึงต้ องมี
มำตรกำรเพื่อช่วยลดผลกระทบที่มีต่อผู้ค้ำน ้ำมันแต่ละรำย โดยลดเงินสมทบกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงลง 2.8 บำทต่อลิตร
7.5 บำทต่อลิตร และ 6.7 บำทต่อลิตร สำหรับน ้ำมันดีเซล น ้ำมันเบนซิน 95 และน ้ำมันเบนซิน 91 ตำมลำดับ และจ่ำยเงิน
ชดเชยให้ ผ้ คู ้ ำน ้ำมันแต่ละรำยเท่ำกับจำนวนเงินสมทบกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ลดลง


ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำร

บริ ษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรเท่ำกับ 9,199.69 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 14,970.51
ล้ ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 26,742.18 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 39,991.38 ล้ ำนบำท ในปี 2555 ต้ นทุนจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรสำมำรถแบ่งออกเป็ นต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำร ดังนี ้
1)

ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ

บริ ษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 9,169.26 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
14,954.21 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 26,729.83 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 39,984.43 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยต้ นทุนจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ ำสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง และ 2) ต้ นทุนจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ ำอื่น
1.1) ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำเกือบทังหมดเป็
้
นต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึ่งได้ แก่ ต้ นทุน
น ้ำมันที่บริ ษัทซื ้อจำกไทยออยล์และผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นเพื่อจำหน่ำยในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ทังนี
้ ้ บริ ษัทมี
ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 8,835.90 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 14,736.15 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 26,505.62 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 39,984.43 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 96.4 ร้ อยละ 98.5 ร้ อยละ
99.2 และร้ อยละ 99.3 ของต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ
ในปี 2552 บริ ษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงลดลงร้ อยละ 3.2 จำกปี ก่อน แม้ ว่ำปริ มำณ
น ้ำมันทังหมดที
้
่จำหน่ำยในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งในปี 2552 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 18.7 จำกปี ก่อน แต่กำรลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญของรำคำซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงเฉลี่ยในปี 2552 ซึ่งลดลงร้ อยละ 18.5 จำกปี ก่อน เนื่องจำกต้ นทุนกำรกลัน่ น ้ำมัน
เชื ้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่ น ้ำมันในประเทศลดลง ทำให้ ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2552 ลดลง
อย่ำงไรก็ตำม ตังแต่
้ ปี 2553 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงเพิ่มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึ ้นในอัตรำร้ อยละ 66.8 ร้ อยละ 79.9 และ
ร้ อยละ 49.8 จำกปี ก่อน ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำคัญเกิดจำกกำรเพิ่มขึ ้น
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ของปริ มำณน ้ำมันทังหมดที
้
่จำหน่ำยในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่ง โดยปริ มำณน ้ำมันทังหมดที
้
่จำหน่ำยในธุรกิจค้ ำปลีกและ
ค้ ำส่งในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 42.7 ร้ อยละ 70.0 และร้ อยละ 44.8 จำกปี ก่อน ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ กำร
เพิ่มขึ ้นของรำคำซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงเฉลีย่ ก็เป็ นอีกปั จจัยที่สง่ ผลให้ ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น โดยรำคำ
ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงเฉลีย่ ในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.9 ร้ อยละ 5.8 และร้ อยละ 3.5 จำกปี ก่อนตำมลำดับ ทังนี
้ ้
รำคำซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงเฉลีย่ ในช่วงเวลำดังกล่ำวปรับเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของรำคำขำยปลีกน ้ำมันในช่วงเวลำ
เดียวกัน เนื่องจำกโดยทัว่ ไป หำกต้ นทุนกำรกลัน่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่ น ้ำมันในประเภทเพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลง รำคำขำยปลีกมักจะเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเป็ นจำนวนที่ใกล้ เคียงกัน เพื่อรักษำระดับค่ำกำรตลำดให้ คงที่

ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของปริมำณน ้ำมันทังหมดที
้
่จำหน่ำย
ที่จำหน่ำยในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่ง
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำคำซื ้อน ้ำมันเฉลี่ย
อัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของรำคำขำยปลีกภำยในสถำนี
บริกำรน ้ำมันประเภท COCO

(ล้ ำนบำท)
(ร้ อยละ)

ปี 2552
8,835.90
(3.2)

ปี 2553
14,736.15
66.8

ปี 2554
26,505.62
79.9

ปี 2555
39,717.04
49.8

(ร้ อยละ)

18.7

42.7

70.0

44.8

(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

(18.5)
(15.3)

16.9
16.6

5.8
6.0

3.5
4.0

1.2) ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่น
บริ ษัทมีต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่นเท่ำกับ 333.35 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 218.06 ล้ ำนบำท
ในปี 2553 เท่ำกับ 224.22 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 267.39 ล้ ำนบำท ในปี 2555 ต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ
อื่นที่สำคัญได้ แก่ต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคผ่ำนร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ต้ นทุน
จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำอื่นจึงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณกำรจำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ ที่
เพิ่มขึ ้นตำมจำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และ Max Mart ที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ยกเว้ นในปี 2553 ที่ต้นทุนจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ ำอื่นลดลงจำกในปี 2552 เนื่องจำกในปี 2553 บริ ษัทได้ ทยอยยกเลิกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ บำงรำยกำร โดย
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรจำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคผ่ ำนร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และ Max Mart และกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ เครื่ องยนต์เป็ นหลัก
2)

ต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ในปี 2552 ต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงทังหมดคื
้
อต้ นทุนค่ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงสำหรับ
รถบรรทุกน ้ำมัน ซึ่งเป็ นค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ที่ใช้ ไปในกำรขนส่งน ้ำมันในแต่ละเที่ยว โดยต้ นทุนค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง สำหรับ
รถบรรทุกน ้ำมันประกอบไปด้ วย 1) ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทซื ้อจำกโรงกลัน่ น ้ำมันหรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นเพื่อใช้ ภำยใน
กิจกำร ที่เกิดจำกกำรที่รถบรรทุกน ้ำมันแต่ละคันต้ องเติมน ้ำมันจำกถังสำรองน ้ำมันเพื่อใช้ ภำยในกิจกำรที่อยู่ในแต่ละคลัง
น ้ำมันก่อนกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันในแต่ละเที่ยว และ 2) ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่รถบรรทุกน ้ำมันเติมจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
PT ประเภท COCO ซึง่ เกิดขึ ้นในกรณีที่ รถบรรทุกน ้ำมันต้ องขนส่งน ้ำมันระยะทำงไกลจึงจำเป็ นต้ องเติมน ้ำมันระหว่ำงทำง
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บริ ษัทกำหนดให้ รถบรรทุกน ้ำมันดังกล่ำวต้ องเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO ซึ่งเป็ นสถำนีบริ กำร
น ้ำมันที่ PTC เป็ นผู้บริ หำรงำน ดังนัน้ ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2552 ซึ่ง
เท่ำกับ 55.41 ล้ ำนบำท จึงประกอบไปด้ วยต้ นทุนค่ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่รถบรรทุกน ้ำมันเติมจำกถังสำรองน ้ำมันเพื่อใช้
ภำยในกิจกำรและต้ นทุนค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่รถบรรทุกน ้ำมันเติมจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO ในขณะที่
ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับ 30.43 ล้ ำนบำท มีเพียงต้ นทุนค่ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงที่รถบรรทุกน ้ำมันเติมจำกถังสำรองน ้ำมันเพื่อใช้ ภำยในกิจกำรเท่ำนัน้ เนื่องจำกเป็ นต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจำกกำรทำ
รำยกำรกับบุคคลภำยนอก ในขณะที่ต้นทุนค่ำน ้ำมันที่รถบรรทุกน ้ำมันเติมจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO
เป็ นต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจำกกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ในปี 2553 บริ ษัทมีต้นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ
149.20 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 93.80 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน ทังนี
้ ้ สำเหตุที่ต้นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื อ้ เพลิงในปี
2553 เพิ่มขึ ้นจำกในปี ก่อนเกิดจำก 1) กำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของ PTC และบริ ษัทย่อยซึ่ง
เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกในปี 2553 ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
น ้ำมันเชือ้ เพลิงกับ PTC และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 10 เพิ่มขึ ้น บริ ษัทจึงมีต้นทุนค่ำน ้ำมัน
เชือ้ เพลิงสำหรับรถบรรทุกน ้ำมัน ซึ่งเป็ นต้ นทุนหลักของต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิง เพิ่มขึ ้นตำมกำร
ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นในปี 2553 นอกจำกนี ้ กำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงยัง
ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำรใช้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันทัว่ ไปในบำงช่วงเวลำที่ควำมต้ องกำรขนส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงสูงกว่ำควำมสำมำรถในกำรขนส่งน ้ำมันของรถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัทในขณะนัน้ บริ ษัทจึงมีต้นทุนค่ำจ้ ำง
ผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันทัว่ ไปเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง และ 2) บริ ษัทยังจัดประเภท
รำยกำรต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2553 ใหม่ โดยบันทึกค่ำเสื่อมรำคำรถบรรทุกน ้ำมันและส่วน
ควบ ค่ำซ่อมแซมบำรุ งรักษำรถบรรทุกน ้ำมันและส่วนควบ และค่ำเบีย้ ประกันภัยรถบรรทุกนำ้ มัน เป็ นต้ นทุนจำกกำร
ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ส่งผลให้ ต้นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงในปี 2553 เพิ่มขึ ้นจำกในปี ก่อน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีต้นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื อ้ เพลิงตำมงบกำรเงินรวมในปี 2553 เท่ำกับ 16.30 ล้ ำนบำท
ลดลง 14.14 ล้ ำนบำทจำกในปี ก่อน เนื่องจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ ้นในปี 2553 เป็ นกำร
ให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTC และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ตำมมำตรำ 10 บริ ษัทจึง
บันทึกต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในส่วนที่เกิดจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงกับ PTC และ
บริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 10 เป็ นต้ นทุนจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในงบกำรเงินรวม โดย
คำนวณจำกสัดส่วนรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั บริ ษัทย่อยต่อรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงรวม
ในปี 2554 ต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรยังคงมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้น โดยเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 60.42 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2554 เท่ำกับ 209.62 ล้ ำนบำท กำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ยังคงเป็ นผลมำจำกต้ นทุนค่ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง สำหรับรถบรรทุกน ้ำมันที่เพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณกำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของ PTC และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมัน
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เชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 นอกจำกนี ้ กำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงบำงส่วนยังเกิดจำกค่ำ
เสือ่ มรำคำรถบรรทุกน ้ำมันและส่วนควบและค่ำเบี ้ยประกันภัยรถบรรทุกน ้ำมันที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจำกในปี 2554 บริ ษัทยังคง
ลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันเพื่อรองรับควำมต้ องกำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงของ PTC และบริ ษัทย่อยซึ่ง
เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ตำมงบกำรเงินรวมในปี 2554 มีจำนวนเท่ำกับ 12.35 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2553 ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ 16.30 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2554 ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTC
และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 10 เช่นเดียวกับในปี ก่อน แต่ในปี 2554 สัดส่วนรำยได้ จำกกำร
ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTC และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ต่อรำยได้ จำกกำร
ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงรวมเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน ดังนัน้ ต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ตำมงบกำรเงิน
รวม ซึง่ เป็ นต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงกับบุคคลภำยนอก ที่คำนวณจำกสัดส่วนรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั บุคคลภำยนอกต่อรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงรวม จึงลดลงจำกปี ก่อน
ในปี 2555 กำรให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ให้ กบั PTC และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ยังคงเพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ส่งผลให้ บริ ษัทมี ต้นทุน
จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2555 เท่ำกับ 270.31 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก
ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่ ต้ นทุนจำกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมในปี 2555 มีจำนวน
เท่ำกับ 6.95 ล้ ำนบำท ลดลงจำกในช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกสัดส่วนรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ให้ กบั บุคคลภำยนอกต่อรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงรวม ในปี 2555 ยังคงลดลงจำกปี ก่อน ต้ นทุนจำก
กำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมงบกำรเงินรวมที่คำนวณได้ จำกลดลง


กำไรขันต้
้ นและอัตรำกำไรขันต้
้ น

ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นเท่ำกับ 477.14 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 710.63 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 1,074.53
ล้ ำนบำท และ 1,732.30 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำไรขันต้
้ นในปี 2552 ถึงปี 2555 ร้ อยละ 93 ถึง 98 เป็ นกำไรที่เกิดจำก
ธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ดังนัน้ กำรขยำยตัวอย่ำงมีนยั สำคัญของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันในช่วงที่ผ่ำน
มำได้ สง่ ผลให้ ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่บริ ษัทจำหน่ำยเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก และเป็ นสำเหตุหลักที่ทำให้ บริ ษัทมีกำไร
ขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกในช่วงที่ผำ่ นมำ
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2552 ถึงปี 2554 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นลดลงในช่วงที่ผำ่ นมำ โดยบริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ น
เท่ำกับร้ อยละ 4.93 ในปี 2552 ลดลงเหลือร้ อยละ 4.53 ในปี 2553 ลดลงเหลือร้ อยละ 3.86 ในปี 2554 แม้ วำ่ ค่ำกำรตลำด
เฉลีย่ สำหรับกำรจำหน่ำยปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2552 ถึงปี 2554 ค่อนข้ ำงคงที่ ทังนี
้ ้ สำเหตุที่บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ น
ลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำเกิดจำกกำรที่ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
เติบโตขึน้ อย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำให้ สดั ส่วนรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กั บผู้ค้ำนำ้ มันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงรวมเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ
12.7 ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 15.9 ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 31.3 ในปี 2554 ในขณะที่อตั รำกำไรขันต้
้ นใน
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ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่ำกว่ำกำไรขันต้
้ นในธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทและธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท บริ ษัทจึง
มีอตั รำกำไรขันต้
้ นลดลงในช่วงปี 2552 ถึงปี 2554
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเท่ำกับร้ อยละ 4.15 เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2554 ซึ่งเท่ำกับร้ อยละ
3.86 เนื่องจำกในปี 2555 ค่ำกำรตลำดเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับในปี 2554 ประกอบกับธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท ซึ่งมีอตั รำกำไรขันต้
้ นสูงกว่ำธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมัน เติบโตขึ ้นอย่ำงมำกในปี 2555
ส่งผลให้ สดั ส่วนรำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท ต่อรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงรวมเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 47.6 เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2554 ซึง่ เท่ำกับร้ อยละ 43.2 ในขณะที่ สัดส่วนรำยได้ จำกกำรค้ ำส่ง
น ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทต่อ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงรวมในปี 2555 ลดลง
อย่ำงมำกเหลือร้ อยละ 19.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับในปี 2554 ซึง่ เท่ำกับร้ อยละ 25.5 และสัดส่วนรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงรวมในปี 2555
เท่ำกับร้ อยละ 32.9 เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยจำกในปี 2554 ซึง่ เท่ำกับร้ อยละ 31.3


ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร

บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร เท่ำกับ 403.37 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 611.18 ล้ ำนบำท ในปี
2553 เท่ำกับ 832.79 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 1,325.79 ล้ ำนบำท ในปี 2555 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในช่วงที่ผ่ำนมำ ทังนี
้ ้ ค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรขำยและบริ หำรที่สำคัญ ได้ แก่ 1) ค่ำตอบแทนพนักงำน 2) ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน 3) ค่ำเช่ำและสิทธิ
กำรเช่ำตัดจ่ำย 4) ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริ มกำรขำย และ 5) ค่ำสำธำรณูปโภค
1)

ค่ำตอบแทนพนักงำน

ค่ำตอบแทนพนักงำนประกอบไปด้ วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิกำรพนักงำน และเงินสมทบประกันสังคม
และกองทุนทดแทน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กำรประกอบธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทและธุรกิ จ
ขนส่งและขนถ่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงได้ ส่งผลให้ บริ ษัทจำเป็ นต้ องมีพนักงำนปฏิบั ติงำนในแต่ละส่วนงำนเป็ นจำนวนมำก
โดยเฉพำะพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันและพนักงำนขับรถบรรทุกน ้ำมัน ค่ำตอบแทนพนักงำนจึงเป็ นค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรขำยและบริ หำรที่สำคัญของบริ ษัท โดยในปี 2552 ถึงปี 2555 ค่ำตอบแทนพนักงำนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.3 ร้ อยละ
39.1 ร้ อยละ 44.9 และร้ อยละ 47.0 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ตำมลำดับ
ค่ำตอบแทนพนักงำนในช่วงที่ผ่ำนมำมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทมีค่ำตอบแทนพนักงำน
เท่ำกับ 142.28 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 239.08 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 373.55 ล้ ำนบำท ในปี 2554
และเพิ่มขึ ้นเป็ น 622.80 ล้ ำนบำท ในปี 2555 ทังนี
้ ้ กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำตอบแทนพนักงำนในช่วงที่ผ่ำนมำเป็ นผลสืบ
เนื่องมำจำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO อย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำเพื่อเพิ่มรำยได้ จำก
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กำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท และกำรลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันเป็ นจำนวนมำก
เพื่อรองรับควำมต้ องกำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันของ PTC และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ที่
เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ทำให้ บริ ษัทจำเป็ นต้ องเพิ่มจำนวนพนักงำนประจำสถำนี
บริ กำรน ้ำมันและพนักงำนขับรถบรรทุกตำมจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันและรถบรรทุกน ้ำมันที่เพิ่มขึ ้น และเพื่อรองรับกำร
ขยำยสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO ในอนำคต บริ ษัทยังรับพนักงำนใหม่เป็ นจำนวนมำกเข้ ำมำฝึ กอบรมเพื่อ
เตรี ยมตัวเป็ นผู้จัดกำรสถำนีบริ กำรนำ้ มันที่จะเปิ ดให้ บริ กำรใหม่ตำมที่บริ ษัทตังเป
้ ้ ำหมำยไว้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังเพิ่ม
จำนวนพนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆ ที่สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนภำยในองค์ก ร เช่น เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชี เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยธุรกำร
เป็ นต้ น เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต
สำหรับ ปี 2555 นอกจำกกำรเพิ่มจำนวนพนักงำนที่เป็ นสำเหตุให้ บริ ษัทมีค่ำตอบแทนพนักงำนเพิ่มขึ ้น
กำรปรับเพิ่มเงินเดือนและอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนเพื่อรองรับกับนโยบำยกำรปรับขึ ้นค่ำแรงขันต
้ ่ำ 300 บำทต่อวันและ
เงินเดือนปริ ญญำตรี 15,000 บำท ก็เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่สง่ ผลให้ บริ ษัทมีคำ่ ตอบแทนพนักงำนเพิ่มขึ ้นในปี 2555 แม้ ว่ำกำร
ปรับขึ ้นค่ำแรงขันต
้ ่ำ 300 บำทต่อวันและเงินเดือนปริ ญญำตรี 15,000 บำท จะส่งผลให้ บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น แต่
ค่ำใช้ จ่ำยคิดเป็ นสัดส่วนไม่มำกเมื่อเทียบกับรำยได้ ของบริ ษัท สำหรับในปี 2555 ที่ค่ำแรงขันต
้ ่ำในอีก 70 จังหวัดจะปรับ
เพิ่มขึ ้น เมื่อคำนวณผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น โดยคำนวณจำกข้ อมูลพนักงำนในปี 2555 ในกลุม่ ที่ได้ รับกำรปรับเพิ่มขึ ้นอัตรำ
ค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำในปี 2556 พบว่ำเงินเดือนและค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำนในกลุม่ ดังกล่ำวจะปรับเพิ่มขึ ้นประมำณร้ อยละ
23 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.95 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2555 โดยหำกกำรปรับเพิ่มขึ ้นค่ำแรง
ดังกล่ำวเกิดขึ ้นในปี 2555 จะส่งผลให้ กำไรสุทธิในปี 2555 ลดลงร้ อยละ 10.87
2)

ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำซ่อมแซมทรัพย์สนิ

ในกำรดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทมีนโยบำยที่จะลงทุน
เป็ นเจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน รถบรรทุกน ้ำมัน และคลังน ้ำมัน เพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถบริ หำรจัดกำรกำรขนส่งและขนถ่ำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิง และกำรสำรองน ้ำมันให้ เพียงพอสำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันและเหมำะสมกับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้
สำหรับสำรองน ้ำมัน รวมถึงกำรจำหน่ำยน ้ำมันไปยังกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยกลุ่มต่ำงๆ ได้ อย่ำงเหมำะสม บริ ษัทจึงมีที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์เป็ นหนึ่งในสินทรัพย์หลัก ส่งผลให้ ค่ำเสื่อมรำคำเป็ นหนึ่งในค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรที่สำคัญ
โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 15.2 ร้ อยละ 15.1 ร้ อยละ 10.6 และร้ อยละ 7.7 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี
2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ
บริ ษัทมีค่ำเสื่อมรำคำในปี 2553 เท่ำกับ 92.42 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2552 ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ
61.46 ล้ ำนบำท สำเหตุที่บริ ษัทมีค่ำเสื่อมรำคำในปี 2553 เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนค่อนข้ ำงมำกเกิดจำกกำรลงทุนเพิ่ มจำนวน
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO ในปี 2553 นอกจำกนี ้ในปี 2553 บริ ษัทยังปรับปรุ งวิธีกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับ
สัญญำเช่ำรถบรรทุกน ้ำมันใหม่ จำกเดิมที่บริ ษัทบันทึกค่ำเช่ำเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร บริ ษัท
ปรับปรุงใหม่โดยบันทึกมูลค่ำรถบรรทุกน ้ำมันตำมสัญญำเช่ำทังหมดเป็
้
นสินทรัพย์ของบริ ษัทและบันทึกหนี ้สินตำมสัญญำ
เช่ำรถบรรทุกน ้ำมันเป็ นหนี ้สินของบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทมีคำ่ เสือ่ มรำคำในปี 2553 เพิ่มขึ ้นจำกค่ำเสือ่ มรำคำของรถบรรทุก
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น ้ำมันและส่วนควบที่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นในปี 2553 ในขณะที่ในปี 2554 บริ ษัทมีค่ำเสื่อมรำคำเท่ำกับ 88.68 ล้ ำน
บำท ลดลงจำกในปี 2553 ซึง่ มีจำนวนเท่ำกับ 92.42 ล้ ำนบำท แม้ วำ่ บริ ษัทยังคงมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
PT ประเภท COCO ในปี 2554 แต่บริ ษัทมีกำรจัดประเภทรำยกำรต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยใหม่ในปี 2554 โดยบริ ษัทบันทึกค่ำ
เสื่อมรำคำรถบรรทุกน ้ำมันและส่วนควบเป็ นต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ส่งผลให้ ค่ำเสื่อมรำคำที่เป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2554 ลดลง ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท
COCO อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทมีคำ่ เสือ่ มรำคำที่เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2555 เท่ำกับ 102.50 ล้ ำน
บำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน ซึง่ เท่ำกับ 88.68 ล้ ำนบำท
บริ ษัทมีค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินเท่ำกับ 53.84 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 53.85 ล้ ำนบำท ในปี 2553
เท่ำกับ 27.22 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 57.26 ล้ ำนบำท ในปี 2555 โดยค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 13.3 ร้ อยละ 8.8 ร้ อยละ 3.3 และร้ อยละ 4.3 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่สำคัญ ได้ แก่ ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำรถบรรทุกน ้ำมัน ค่ำซ่อมแซมสถำนีบริ กำรน ้ำมันใหม่
บำงส่วนที่เกิดขึ ้น และค่ำปรับปรุงและตกแต่งสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT เดิม เพื่อปรับปรุ งภำพลักษณ์ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
สำหรับในปี 2554 บริ ษัทมีค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินลดลงจำกปี ก่อน เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรจัดประเภทรำยกำรต้ นทุนและ
ค่ำใช้ จ่ำยใหม่ โดยบันทึกค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำรถบรรทุกน ้ำมันเป็ นต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิง
ส่งผลให้ ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2554 ลดลง สำหรับในปี 2555 บริ ษัทมีกำรเช่ำ
คลังน ้ำมันใหม่เพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนบริ ษัทจึงมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น และมี
กำรลงทุนสถำนีบริ กำรน ้ำมันใหม่เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำปี ก่อนหน้ ำ
3)

ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย

ในกำรดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชือ้ เพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท บริ ษัทเน้ นกำรเช่ำสถำนี
บริ กำรน ้ำมันที่เจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมันไม่ประสงค์ที่จะดำเนินกิจกำรต่อมำปรับปรุงและเปิ ดให้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
PT ส่งผลให้ ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยเป็ นหนึ่งในค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ กำรที่สำคัญของบริ ษัท โดยในปี 2552
ถึงปี 2555 ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยคิดเป็ นร้ อยละ 6.2 ร้ อยละ 8.3 ร้ อยละ 10.6 และร้ อยละ 10.7 ของค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรขำยและบริ หำร ตำมลำดับ ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ ำยที่สำคัญคือค่ำเช่ำที่ดินที่บริ ษัทเช่ำเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) กำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO อย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำจึงเป็ นเหตุผลหลักที่ทำให้ ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย เท่ำกับ 24.85 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 50.59 ล้ ำนบำท ในปี 2553
และเพิ่มขึ ้นเป็ น 87.91 ล้ ำนบำท ในปี 2554
สำหรับในปี 2555 บริ ษัทมีคำ่ เช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย เท่ำกับ 141.33 ล้ ำนบำท กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำเช่ำ
และสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำยในปี 2555 ส่วนใหญ่ยงั คงเกิดจำกค่ำเช่ำที่ดินสำหรับสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่เพิ่มขึ ้นตำมจำนวน
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO ที่เพิ่มขึ ้น เช่นเดียวกับในปี ที่ผ่ำนมำ และค่ำเช่ำที่ดินในปี 2555 ยังเพิ่มขึน้
เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรเช่ำคลังน ้ำมันใหม่เพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนในปี 2555
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4)

ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริ มกำรขำย

ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ และส่งเสริ มกำรขำยเป็ นค่ำใช้ จ่ ำยในกำรขำยและบริ หำรหนึ่งที่สำคัญของ
บริ ษัท โดยสัดส่วนค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ และส่งเสริ มกำรขำยคิดเป็ นร้ อยละ 8.4 ร้ อยละ 9.1 ร้ อยละ 8.7 และร้ อยละ
11.6 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ และส่งเสริ ม
กำรขำยในปี 2552 ถึงปี 2554 ส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใช้ จ่ำยจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยเพื่อกระตุ้นให้ กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย
ในธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพิ่มปริ มำณกำรเติมน ้ำมันในแต่ละครัง้ และเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT อย่ำง
สม่ำเสมอ เช่น กำรแจกน ้ำดื่มหรื อสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยอื่นให้ กับลูกค้ ำที่เติมน ้ำมันครบจำนวนที่กำหนดไว้ และกำรรับ
สมัครสมำชิกของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT เพื่อสะสมคะแนนจำกกำรเติมน ้ำมันในแต่ละครัง้ โดยคะแนนที่สะสมสำมำรถ
นำมำแลกสินค้ ำหรื อของรำงวัลตำมที่บริ ษัทกำหนด นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังสนับสนุนสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยให้ กับตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทที่สงั่ ซื ้อน ้ำมันครบตำมจำนวนที่กำหนดเพื่อให้ สถำนีบริ กำรน ้ำมันของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของ
บริ ษัท (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO) สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยได้ ในลักษณะเดียวกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ของบริ ษัท (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO) ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
ค่ำใช้ จ่ำยจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีคำ่ โฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริ มกำรขำยเท่ำกับ 33.82 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 55.73 ล้ ำนบำท ในปี
2553 เท่ำกับ 72.42 ล้ ำนบำท ในปี 2554 โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.4 ร้ อยละ 9.1 และ ร้ อยละ 8.7 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ขำยและบริ หำรในปี 2552 ถึงปี 2554 ตำมลำดับ
สำหรับในปี 2555 บริ ษัทมีค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ และค่ำส่งเสริ มกำรขำย เท่ำกับ 153.61 ล้ ำนบำท
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 11.6 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2555 ทังนี
้ ้ ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริ มกำร
ขำยที่เพิ่มขึ ้นในปี 2555 เกิดจำก 1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยในธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงและกำร
สนับสนุนสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยให้ กับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO) ก็ยงั คง
เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง 2) ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ บริ ษัทและสถำนีบริ กำร
น ้ำมันของบริ ษัทผ่ำนสือ่ โทรทัศน์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ชู มโทรทัศน์ได้ รับรู้ถึงภำพลักษณ์ใหม่ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
5)

ค่ำสำธำรณูปโภค

บริ ษัทมี ค่ำสำธำรณูปโภค ซึ่งได้ แก่ ค่ำไฟฟ้ ำและนำ้ ประปำ ค่ำโทรศัพ ท์ และค่ำบริ กำรอินเตอร์ เน็ ท
เท่ำกับ 20.90 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 30.90 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 40.70 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกับ
59.18 ล้ ำนบำท ในปี 2555 โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.2 ร้ อยละ 5.1 ร้ อยละ 4.9 และร้ อยละ 4.5 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ขำยและบริ หำรในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ค่ำสำธำรณูปโภคในช่วงที่ผ่ำนมำมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรเพิ่ม
จำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO
6)

ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดินรอจำหน่ำย
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ในปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2552 มีมติให้ บริ ษัท
จำหน่ำยที่ดินบำงส่วนที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์เพื่อนำเงิ นที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยทรั พย์สินมำใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ตกลงจำหน่ำยที่ดินดังกล่ำวในรำคำ 11.20 ล้ ำนบำท ให้ กบั บริ ษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ ป
จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจำกบริ ษัทดังกล่ำวมีกรรมกำรของบริ ษัทดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร 2 ท่ำน
ได้ แก่ นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร และ นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี และบริ ษัทดังกล่ำวถือหุ้นโดย นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร นำง
ฉัตรแก้ ว คชเสนี และกลุม่ ญำติสนิทของนำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร และนำงฉัตรแก้ ว คชเสนี ในขณะที่ที่ดินรอกำรจำหน่ำย
ดังกล่ำวมีมูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกับ 26.77 ล้ ำนบำท ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดินรอกำรจำหน่ำย
เท่ำกับ 15.57 ล้ ำนบำทและรับรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2552
7)

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์

ในปี 2554 บริ ษัทมีกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ในส่วนของที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ของสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO บำงสำขำ และคลังน ้ำมันบำงแห่ง เพื่อให้ มูลค่ำตำมบัญชีของที่ดินอำคำรและอุปกรณ์
สะท้ อนถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงรำยได้ และกำไรของสินทรัพย์ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของ
สินทรัพย์ในส่วนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เพื่อให้ มลู ค่ำตำมบัญชี ของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสะท้ อนถึง
รำคำตลำด ในปี 2554 บริ ษัทจึงรับรู้ผลกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์คิดเป็ นจำนวน 26.79 ล้ ำนบำท เป็ นส่วน
หนึง่ ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2554


ต้ นทุนทำงกำรเงิน

ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัทลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2552 ถึงปี 2554 โดยบริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ
60.22 ล้ ำนบำท ในปี 2552 ลดลงเหลือ 57.56 ล้ ำนบำท ในปี 2553 และลดลงเหลือ 47.27 ล้ ำนบำท ในปี 2554 แม้ ว่ำใน
ปี 2553 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยำวเพิ
้
่มขึ ้นจำกในปี ก่อน แต่บริ ษัทกลับมีต้นทุนทำงกำรเงิ นลดลงจำกปี 2552
เนื่องจำกในช่วงปี 2552 บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้กับสถำบันกำรเงินและกองทุนรวมแห่งหนึง่ บริ ษัทจึงไม่
สำมำรถกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจและกำรลงทุนขยำยธุรกิจได้ อย่ำงเหมำะสม ทำให้ ณ สิ ้นปี
2552 เงินกู้ยืมระยะสันและระยะยำวส่
้
วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องและบุคคลอื่น เนื่องจำกไม่มีหลักประกัน
จึงมีอตั รำดอกเบี ้ยสูงกว่ำเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ในขณะที่ ในปี 2553 บริ ษัทได้ ก้ ยู ืมเงินระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและบุคคลอื่น ส่งผลให้ ต้นทุนทำงกำรเงินเฉลี่ยของบริ ษัทปรับลดลงจำกปี
ก่อน
ในขณะที่ในปี 2554 บริ ษัทมีกำรปรับโครงสร้ ำงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินโดยเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสันเป็
้ นเงิน
กู้ยืมระยะยำว โดยที่เงินกู้ยืมระยะยำวมีอตั รำดอกเบี ้ยต่ำกว่ำเงินกู้ยืมระยะสัน้ ส่งผลให้ ในปี 2554 บริ ษัทมีต้นทุนทำง
กำรเงินลดลงจำกในปี 2553 แม้ วำ่ บริ ษัทจะมีเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน
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สำหรับในปี 2555 บริ ษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้นจำกในปี 2554 เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรลงทุน
เพื่อเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ทำให้ ในปี
2555 บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น



ภำษี เงินได้

บริ ษัทมีภำษี เงินได้ เท่ำกับ 20.03 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกับ 39.34 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกับ 102.72 ล้ ำน
บำท ในปี 2554 และเท่ำกับ 86.28 ล้ ำนบำท ใน ปี 2555 ทังนี
้ ้ ภำษี เงินได้ ที่บริ ษัทต้ องชำระในแต่ละปี มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ตำมกำรเติบโตของกำไรสุทธิ แต่ในปี 2552 และปี 2553 ภำษี ที่บริ ษัทต้ องชำระมีจำนวนไม่สงู มำก เนื่องจำกในปี 2550
บริ ษัทขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน ทำให้ บริ ษัทสำมำรถใช้ สิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี จำกผลขำดทุนดังกล่ำว (Tax Loss
Carried Forward) ในกำรคำนวณภำษี เงินได้ ที่ต้องชำระในปี 2552 บริ ษัทจึงไม่มีภำษี เงินได้ ที่ต้องชำระมีเพียงบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทที่ต้องชำระภำษี เงินได้ คิดเป็ นจำนวน 20.03 ล้ ำนบำท ในปี 2552 ในขณะที่ในปี 2553 บริ ษัทยังสำมำรถใช้ สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี จำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) ที่เหลือจำกปี 2552 ได้ บำงส่วน บริ ษัทจึงมีภำษี เงินได้ ที่
ต้ องชำระเพียง 7.67 ล้ ำนบำท ในปี 2553 ในขณะที่บริ ษัทย่อยต้ องชำระภำษี เงินได้ ในปี 2553 เท่ำกับ 31.67 ล้ ำนบำท
สำหรับในปี 2554 บริ ษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึน้ จำกปี 2553 ค่อนข้ ำงมำก รวมทังบริ
้ ษัทไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
จำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) อีกต่อไป ภำษี เงินได้ ที่บริ ษัทต้ องชำระในปี 2554 จึงเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงมำก
จำกในปี 2553
ในขณะที่ ในปี 2555 แม้ วำ่ บริ ษัทมีกำไรก่อนภำษี เงินได้ เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2554 ค่อนข้ ำงมำก แต่กำรปรับลดอัตรำ
ภำษี เงินได้ นิติบุคคลในปี 2555 จำกร้ อยละ 30.0 เหลือร้ อยละ 23.0 ส่งผลให้ บริ ษัทมีภำษี เงินได้ ที่ต้องชำระในปี 2555
ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับในปี 2554


กำไรสุทธิ

บริ ษัทมีกำไรสุทธิในปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 90.45 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 89.15 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 226.42 ล้ ำน
บำท และเท่ำกับ 359.99 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ กำไรสุทธิของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและ
ค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง สำหรับในปี 2553 แม้ ว่ำในปี 2553 บริ ษัทจะมีอตั รำกำไรขันต้
้ น เท่ำกับร้ อยละ 4.53 ลดลงจำกในปี
2552 ซึ่งเท่ำกับร้ อยละ 4.93 และมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในปี 2553 เท่ำกับ 611.18 ล้ ำนบำทเพิ่มขึ ้นจำกในปี
2552 ซึง่ เท่ำกับ 403.37 ล้ ำนบำท แต่กำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำหน่ำย
ได้ ในปี 2553 ทำให้ บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นเท่ำกับ 710.63 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับ 477.14 ล้ ำนบำท
ค่อนข้ ำงมำก และเมื่อหักค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร บริ ษัทมีกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้ อื่น) เท่ำกับ
99.45 ล้ ำนบำท เพิ่มสูงขึ ้นจำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับ 73.77 ล้ ำนบำท ดังนัน้ สำเหตุหลักที่ทำให้ บริ ษัทมีกำไรสุทธิในปี
2553 น้ อยกว่ำในปี 2552 เล็กน้ อย เกิดจำกกำรที่บริ ษัทมีกำไรจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ จำนวน 32.69 ล้ ำนบำทเกิดขึ ้น
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ในปี 2552 ในขณะที่ในปี 2553 บริ ษัทไม่มีกำไรจำกรำยกำรพิเศษดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ในปี 2552 บริ ษัทสำมำรถใช้ สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษี จำกผลขำดทุน (Tax Loss Carried Forward) ทำให้ บริ ษัทมีภำษี เงินได้ ที่ต้องชำระเพียง 20.03 ล้ ำน
บำท ในปี 2552 โดยเป็ นภำษี เงินได้ ที่บริ ษัทย่อยต้ องชำระ ในขณะที่ในปี 2553 บริ ษัทสำมำรถใช้ สทิ ธิประโยชน์ทำงภำษี ได้
เพียงบำงส่วน บริ ษัทจึงมีภำษี เงินได้ ที่ต้องชำระเพิ่มขึ ้นเป็ น 39.34 ล้ ำนบำท

ในปี 2554 แม้ ว่ำบริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นลดลงเหลือร้ อยละ 3.86 แต่กำรเพิ่มขึ ้นของปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำหน่ำยได้ ซึง่ เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 70.0 จำกปี ก่อน เป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้ บริ ษัทมีกำไรสุทธิในปี
2554 เพิ่มขึ ้นจำกในปี ก่อนค่อนข้ ำงมำก โดยเพิ่มขึ ้นเป็ น 226.42 ล้ ำนบำท ในปี 2554 หรื อเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 137.28 ล้ ำน
บำทจำกปี ก่อน กำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกของปริ มำณน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่บริ ษัทจำหน่ำยได้ ในปี 2554 ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไร
ขันต้
้ นในปี 2554 เท่ำกับ 1,074.53 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 363.90 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน ในขณะที่ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและ
บริ หำรมีจำนวนทังสิ
้ ้น 832.79 ล้ ำนบำท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้นเพียง 221.61 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน บริ ษัทจึงมีกำไรจำกกำร
ดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้ อื่น) เท่ำกับ 241.75 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 142.30 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน
สำหรับในปี 2555 กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำกำรตลำดเฉลี่ยและกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันอย่ำง
ต่อเนื่อง บริ ษัทจึงมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนและปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกในปี 2555
ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นเท่ำกับ 1,732.30 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 657.77 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มจำนวน
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคตและกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนในปี 2555
และกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำเช่ำและสิทธิตดั จำหน่ำย ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำสำธำรณูปโภค ที่เพิ่มขึ น้ ตำมจำนวนสถำนีบริ กำร
น ้ำมันที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์และค่ำส่งเสริ มกำรขำยจำกกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์
ใหม่ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ให้ เป็ นที่ร้ ู จักในวงกว้ ำง ทำให้ บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเท่ำกับ 1,325.79
ล้ ำนบำท ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 493.01 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน ส่งผลให้ กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้ อื่น) ในปี 2555
มีจำนวนเท่ำกับ 406.51 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 164.76 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อน
12.2.3 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน


สินทรัพย์

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 หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.8 ร้ อยละ 18.4
ร้ อยละ 35.2 และร้ อยละ 35.3 ต่อปี สำหรับปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี ้อื่น สินค้ ำคงเหลือ และที่ดินอำคำรและ
อุปกรณ์ ซึง่ เพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับกำรเติบโตของธุรกิจกำรค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย
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เนื่องจำกบริ ษัทเน้ นกำรลงทุนและเป็ นเจ้ ำของสถำนีบริ กำรนำ้ มัน คลังน ้ำมัน และรถบรรทุกนำ้ มันเป็ นหลัก
เพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถควบคุมและบริ หำรจัดกำรได้ อย่ำงครบวงจรตังแต่
้ กำรขนส่งน ้ำมัน เก็บรักษำและสำรองน ้ำมัน และ
กำรจำหน่ำยและส่งมอบน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำในแต่ละธุรกิจ บริ ษัทจึงมีกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรค่อนข้ ำงมำก โดยสินทรัพย์
ถำวรคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.7 ร้ อยละ 51.1 ร้ อยละ 46.6 และร้ อยละ 53.7 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555
ตำมลำดับ
1)

ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น

บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 199.35 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 199.34
ล้ ำนบำท เท่ำกับ 365.62 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 277.16 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.1 ร้ อยละ 9.4
ร้ อยละ 12.7 และร้ อยละ 7.1 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น ณ
สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 มีรำยละเอียดดังนี ้
1.1) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำสุทธิ ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 117.18 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 139.51 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 131.03 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 127.11 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลูกหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเกิดจำกกำรขำย
เชื่อสินค้ ำและบริ กำรให้ กบั ลูกค้ ำบำงรำยที่ได้ รับวงเงินขำยเชื่อจำกบริ ษัท ทำให้ ณ สิ ้นงวดบัญชี บริ ษัทมียอดหนี ้จำกกำร
ขำยเชื่อที่รอเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำดังกล่ำว ทังนี
้ ้ สำหรับธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท
กำรขำยส่วนใหญ่เป็ นกำรขำยเงินสด โดยลูกค้ ำต้ องชำระเงินทันทีที่เติมน ้ำมัน ในขณะที่ ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทและธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
กำรขำยส่วนใหญ่เป็ นกำรขำยเชื่อ อย่ำงไรก็ตำม ลูกค้ ำส่วนใหญ่บริ ษัทจะกำหนดระยะเวลำขำยเชื่อไม่เกิน 3 วัน ในขณะที่
ลูกค้ ำบำงส่วนบริ ษัทกำหนดให้ ต้องชำระเงินล่วงหน้ ำก่อนสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงแต่ละครัง้ สัดส่วนลูกหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัท
จึงไม่สงู มำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดของลูกหนี ้กำรค้ ำ ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 เมื่อแบ่งตำมอำยุหนี ้ที่ค้ำงชำระสำมำรถ
แบ่งได้ ดังนี ้
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ ง) 1/
(ปรับปรุ ง)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี ้
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี ้
- ไม่เกิน 90 วัน
- มำกกว่ำ 90 วันแต่ไม่เกิน 180 วัน
- มำกกว่ำ 180 วันแต่ไม่เกิน 360 วัน

19.52

12.4

20.37

11.1

10.71

7.8

6.83

4.9

2.87
-

1.8
-

0.06
4.46

0.0
2.4

0.01
-

0.0
-

-

-
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31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ ง) 1/
(ปรับปรุ ง)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
0.07
0.0
0.07
0.0
0.07
0.0
22.47
14.2
24.95
13.6
10.79
7.8
6.83
4.9

- มำกกว่ำ 360 วัน
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการอื่น
ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี ้
75.79
48.1
57.83
31.4
77.24
55.9
62.28
44.7
เกินกว่ำกำหนดเวลำชำระหนี ้
- ไม่เกิน 90 วัน
13.06
8.3
52.16
28.3
29.74
21.5
55.79
40.1
- มำกกว่ำ 90 วันแต่ไม่เกิน 180 วัน
1.06
0.7
9.32
5.1
4.16
3.0
0.30
0.2
- มำกกว่ำ 180 วันแต่ไม่เกิน 360 วัน
4.85
3.5
0.96 13.11
- มำกกว่ำ 360 วัน
45.32
28.7
39.74
21.6
11.32
8.2
13.11
9.4
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น
135.22
85.8
159.06
86.4
127.32
92.2
132.44
95.1
หัก: ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(40.51) (25.7) (44.50) (24.2)
(7.08)
(5.1) (12.16)
(8.7)
ลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ
117.18
74.3
139.51
75.8
131.03
94.9
127.11
91.3
หมำยเหตุ: 1/ ตำมงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสำหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2552 บริ ษัทยังไม่ได้ แสดงภำระ
หนี ้ในส่วนของ บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด และ บริ ษัท พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องที่มีกรรมกำรและผู้
ถือหุ้นใหญ่เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท ดังนัน้ ตำรำงแสดงอำยุลกู หนี ้กำรค้ ำข้ ำงต้ นจึงปรับปรุงใหม่ โดยแสดงยอดหนี ้
ของ บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด และ บริษัท พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม จำกัด ในส่วนของลูกหนี ้กำรค้ ำบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ลูกหนี ้กำรค้ ำทังหมดในแต่
้
ละปี ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 85.8
ร้ อยละ 86.4 ร้ อยละ 92.2 และร้ อยละ 95.1 ของลูกหนี ้กำรค้ ำทังหมด
้
ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ และลูกหนี ้
กำรค้ ำส่วนที่เหลือเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 14.2 ร้ อยละ 13.6 ร้ อยละ 7.8 และ
ร้ อยละ 4.9 ของลูกหนี ้กำรค้ ำทังหมด
้
ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ
ณ สิ ้นปี 2552 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำทังหมด
้
เท่ำกับ 157.69 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำ
กิจกำรอื่น จำนวน 135.22 ล้ ำนบำท และลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 22.47 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้กำรค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ ยวข้ องกันส่วนใหญ่เป็ นหนี ้ที่ยงั อยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี ้ โดยมีจำนวนทังสิ
้ ้น 19.52 ล้ ำนบำท
ในขณะที่ลกู หนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีจำนวนทังสิ
้ ้น 2.87 ล้ ำนบำท เป็ นลูกหนี ้
กำรค้ ำที่ค้ำงชำระเกิดจำกวันที่ครบกำหนดชำระหนี ้ไม่ตรงกับรอบวันที่จ่ำยเช็คของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจึงยังไม่ได้ รับ
ชำระ ณ วันที่ครบกำหนดชำระ ลูกหนี ้กำรค้ ำดังกล่ำวจึงเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระไม่เกิน 1 ถึง 2 สัปดำห์ บริ ษัทจึงยังถือ
ว่ำลูกหนี ้กำรค้ ำดังกล่ำวอยู่ในเงื่อนไขกำรค้ ำปกติ สำหรับ ลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ
360 วัน ซึง่ มีจำนวนทังสิ
้ ้น 0.07 ล้ ำนบำท เป็ นค่ำบริ กำรซ่อมแซมสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
และยังอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในช่วงปี 2552 เนื่องจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
เข้ ำใจว่ำบริ ษัทมีหน้ ำที่รับผิดชอบกำรซ่อมแซมสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเช่ำจำกบริ ษัทเพื่อดำเนินงำน ทำให้
บริ ษัทมียอดลูกหนี ้กำรค้ ำดังกล่ำว ณ สิ ้นปี 2552 อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ตกลงรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวและตัดหนี ้
ดังกล่ำวออกไปในปี 2555 เพื่อยุติควำมขัดแย้ ง โดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นหลังจำกนี ้
สำหรับลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น ลูกหนี ้กำรค้ ำส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่อยูใ่ นเงื่อนไขกำรค้ ำปกติ ซึง่ ได้ แก่ ลูกหนี ้กำรค้ ำที่
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ยังอยูภ่ ำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี ้ และลูกหนี ้กำรค้ ำที่เกินกำหนดชำระเนื่องจำกรอบกำรจ่ำยเช็ค ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับ
75.79 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 13.06 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรติดตำมลูกหนี ้ที่ค้ำงชำระเกินกำหนด บริ ษัท
ได้ กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) ซึ่งมีหน้ ำที่ดแู ลลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่ง และผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ซึ่งมีหน้ ำที่
ดูแลกำรจำหน่ำยน ้ำมันภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ทำหน้ ำที่ติดตำมและสอบถำมกำรชำระเงินจำกลูกค้ ำ หำกบริ ษัทไม่
สำมำรถหำข้ อสรุ ปได้ ภำยในระยะเวลำ 60 วันหลังจำกครบกำหนดชำระหนี ้ เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนกฎหมำยจะออกหนังสือทวง
ถำมไปยังลูกค้ ำ และหำกบริ ษัทยังไม่สำมำรถหำข้ อสรุ ปภำยในระยะเวลำ 90 วันหลังจำกครบกำหนดชำระหนี ้ เจ้ ำหน้ ำที่
ส่วนกฎหมำยจะดำเนินกำรฟ้ องต่อไป สำหรับลูกหนี ้กำรค้ ำที่เลยวันครบกำหนดชำระหนี ้มำกกว่ำ 90 วัน แต่ได้ ทำสัญญำ
รับสภำพหนี ้และผ่อนชำระหนี ้ บริ ษัทจะยังคงบันทึกเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำ ที่เกินกำหนดชำระต่อไป โดยจะทยอยตัดชำระหนี ้
เมื่อลูกหนี ้กำรค้ ำดังกล่ำวผ่อนชำระหนี ้ตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ เต็มจำนวน
สำหรับลูกหนี ้ที่บริ ษัทได้ ดำเนินกำรฟ้ องร้ องแล้ ว โดย ณ สิ ้นปี 2552 บริ ษัทตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี ้กำรค้ ำ
เท่ำกับ 40.51 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำทังหมด
้
เท่ำกับ 184.01 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2552 โดยเพิ่มขึ ้น
ในทิศทำงเดียวกับรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ทำให้ ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำทังกิ
้ จกำรที่เกี่ยวข้ อง
กันและกิจกำรอื่นที่อยูใ่ นเงื่อนไขกำรค้ ำปกติเพิ่มขึ ้นจำกในปี 2552 ยกเว้ นลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่เกินกำหนด
มำกกว่ำ 180 วันแต่ไม่เกิน 360 วัน จำนวน 4.46 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 ที่เกิดขึ ้นจำกกำรที่บริ ษัทเรี ยกเก็บเงินค่ำปรับ
จำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง เนื่องจำกบริ ษัทดังกล่ำวสัง่ ซือ้ น ้ำมันต่ำกว่ำปริ มำณขันต
้ ่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้
ตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมถึงกำรเรี ยกเก็บค่ำปรับจำกกำรชำระเงินล่ำช้ ำ บริ ษัทดังกล่ำวจึงได้ เจรจำเพื่อหำ
ข้ อสรุปร่วมกับบริ ษัทแต่ยงั ไม่สำมำรถหำข้ อสรุปภำยในปี 2553 ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องดังกล่ำวได้ ตกลงชำระ
เงินค่ำปรับตำมที่บริ ษัทเรี ยกเก็บ โดยทยอยชำระจนครบทังจ
้ ำนวนภำยในปี 2554 และลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่นที่ค้ำงชำระ
มำกกว่ำ 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 9.32 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 ซึง่ เกิดขึ ้นจำกกำรที่ลกู ค้ ำบำงรำยพยำยำม
ยืดระยะเวลำกำรชำระหนี ้ออกไปเนื่องจำกปั ญหำสภำพคล่อง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ติดตำมกำรชำระหนี ้กับลูกค้ ำกลุม่ นี ้
และได้ ปรับลดหรื อยกเลิกวงเงินขำยเชื่อรวมถึงยกเลิกกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำที่ไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ กบั
บริ ษัท รวมถึงดำเนินคดีกบั ลูกค้ ำที่ไม่ชำระเงิน ทำให้ ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมีกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี ้
กำรค้ ำเพิ่มขึ ้นเป็ น 44.50 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำทังหมด
้
เท่ำกับ 138.11 ล้ ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2553 ซึ่งมี
จำนวนทังสิ
้ ้น 184.01 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2554 บริ ษัทมีกำรปรับลดวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำขำยเชื่อ
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องแห่งหนึ่งลงส่งผลให้ ยอดลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ ยวข้ องกันที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระ ณ สิ ้นปี 2554
เหลือเพียง 10.71 ล้ ำนบำท ลดลงจำก 20.37 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังสำมำรถเรี ยกค่ำปรับที่เกิดขึ ้น
ในปี 2553 จำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 4.46 ล้ ำนบำทได้ ภำยในปี 2554 ยอดลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่เกิน
กำหนดชำระจึงลดลงจำก 4.52 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 เหลือเพียง 0.01 ล้ ำนบำท สำหรับกำรลดลงในส่วนของลูกหนี ้
กำรค้ ำกิจกำรอื่น บริ ษัทมีกำรตัดหนี ้สูญลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่นเป็ นจำนวน 38.60 ล้ ำนบำทในปี 2554 สำหรับลูกหนี ้
กำรค้ ำที่บริ ษัทได้ ดำเนินกำรฟ้ องร้ องตำมกฎหมำยและศำลมีคำพิพำกษำถึงที่สดุ แล้ ว แต่บริ ษัทก็ยงั ไม่ได้ รับชำระหนี ้และ
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บริ ษัทมีควำมเห็นว่ำมีโอกำสไม่มำกที่จะได้ รับชำระเงินคืน ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2554 ลูกหนี ้กิจกำรอื่นที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ
360 วัน ลดลงเหลือ 11.32 ล้ ำนบำท และค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญลดลงเหลือ 7.08 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำทังหมดเท่
้
ำกับ 139.27 ล้ ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2554 ซึ่งเท่ำกับ
138.11 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น จำนวน 132.44 ล้ ำนบำท และลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
กัน จำนวน 6.83 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ เนื่องจำก ในปี 2555 บริ ษัทยังคงมีกำรปรับลดวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำขำยเชื่อของ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ ลง ส่งผลให้ ลกู หนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระลดลงจำก 10.71 ล้ ำน
บำท ณ สิ ้นปี 2554 เหลือ 6.83 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2555
ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันส่วนใหญ่เป็ นหนี ้ที่ยงั อยู่ภำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี ้ โดยมี
จำนวนทังสิ
้ ้น 19.52 ล้ ำนบำท ในขณะที่ลกู หนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีจำนวน
ทังสิ
้ ้น 2.87 ล้ ำนบำท เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระเกิดจำกวันที่ครบกำหนดชำระหนี ้ไม่ตรงกับรอบวันที่จ่ำยเช็คของบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจึงยังไม่ได้ รับชำระ ณ วันที่ครบกำหนดชำระ
สำหรับลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น ลูกหนี ้กำรค้ ำยังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยลูกหนี ้
กำรค้ ำส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่ยงั อยูภ่ ำยในกำหนดระยะเวลำชำระหนี ้และลูกหนี ้ที่เกินกำหนดชำระเนื่องจำกรอบกำร
จ่ำยเช็ค ทังนี
้ ้ ในปี 2555 บริ ษัทได้ ติดตำมกำรชำระหนี ้กับลูกหนี ้กำรค้ ำและปรับลดหรื อยกเลิกวงเงินขำยเชื่อรวมถึงยกเลิก
กำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำที่ไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ กบั บริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่นที่ค้ำง
ชำระเกินกว่ำ 90 วัน แต่ไม่เกิน 360 วัน ณ สิ ้นปี 2555 ลดลงเหลือ 1.26 ล้ ำนบำท จำก ณ สิ ้นปี 2554 ซึ่งมีทงสิ
ั ้ ้น 9.01
ล้ ำนบำท
แม้ วำ่ ลูกหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
แต่หำกพิจำรณำระยะเวลำเก็ บหนีเ้ ฉลี่ยของบริ ษัท พบว่ำระยะเวลำเก็ บหนีเ้ ฉลี่ยมีแนวโน้ มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย เท่ำกับ 4.70 วันในปี 2552 ลดลงเหลือ 3.92 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 2.08 วันในปี 2554 และ
ลดลงเหลือ 1.20 วันในปี 2555 เนือ่ งจำกในช่วงที่ผำ่ นมำลูกค้ ำใหม่สว่ นใหญ่บริ ษัทไม่มีกำรกำหนดวงเงินขำยเชื่อให้ หรื อ
หำกมีกำรกำหนดวงเงินขำยเชื่อ บริ ษัทจะกำหนดระยะเวลำขำยเชื่อไม่เกิน 3 วัน
1.2) ลูกหนี ้อื่น
นอกจำกลูกหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรกับลูกค้ ำที่มีวงเงินขำยเชื่อกับบริ ษั ท
บริ ษัทยังมีลกู หนี ้อื่นที่เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินธุรกิจ เช่น เงินมัดจำค่ำสินค้ ำ ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ ลูกหนี ้กรมสรรพำกร และ
เงินชดเชยกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงค้ ำงรับ เป็ นต้ น
ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมีลกู หนี ้อื่น เท่ำกับ 63.59 ล้ ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2552 ซึ่งมีเท่ำกับ 82.17
ล้ ำนบำท สำเหตุที่บริ ษัทมีลกู หนี ้อื่นลดลงเกิดจำก 1) บริ ษัทมีเงินมัดจำล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำลดลงจำก 20.40 ล้ ำนบำท ณ สิ ้น
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ปี 2552 เหลือ 5.77 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 เนื่องจำกในปี 2552 บริ ษัทมีควำมต้ องกำรซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงกับไทยออยล์
เพิ่มขึ ้นเป็ นจำนวนมำกจำกปี ก่อน ทำให้ บริ ษัทมีวงเงินซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงไม่เพียงพอในบำงช่วงเวลำ บริ ษัทจึงจำเป็ นต้ อง
ชำระเงินล่วงหน้ ำเพื่อเพิ่มวงเงินซื ้อน ้ำมันให้ เพียงพอต่อควำมต้ องกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิง ในขณะที่ในปี 2553 บริ ษัทได้
เจรจำกับไทยออยล์เพื่อเพิ่มวงเงินซื ้อน ้ำมัน ทำให้ ควำมจำเป็ นในกำรชำระเงินล่วงหน้ ำเพื่อสัง่ ซื ้อน ้ำมันจึงลดลงไป และ 2)
บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำลดลงจำก 30.09 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552 เหลือ 22.24 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 เนื่องจำก
บริ ษัทมีกำรจัดประเภทของค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำใหม่ โดย ณ สิ ้นปี 2552 บริ ษัทแสดงยอดค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ ำเป็ น
ส่วนหนึ่งของรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ ในขณะที่ ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทแสดงยอดค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ ำเป็ นส่วน
หนึง่ ของรำยกำรสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยล่วงหน้ ำ และ 3) บริ ษัทมีเงินชดเชยกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงค้ ำงรับ ณ สิ ้นปี
2552 เท่ำกับ 13.51 ล้ ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรที่ภำครัฐปรับลดรำคำขำยปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2552 ลงและได้ จ่ำยเงิน
ชดเชยให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง แต่บริ ษัทยังไม่ได้ รับเงินชดเชยดังกล่ำวในช่วงปี 2552 จึงแสดงยอดค้ ำงรับ ณ สิ ้นปี 2552
ต่อมำบริ ษัทได้ รับเงินชดเชยดังกล่ำวในช่วงปี 2553 ทำให้ ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทจึงไม่มียอดเงินชดเชยกองทุนน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงค้ ำงรับ
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีลกู หนี ้อื่น เท่ำกับ 234.60 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2553 โดยมีสำเหตุมำ
จำก 1) บริ ษัทมีเงินมัดจำค่ำสินค้ ำ ณ สิ ้นปี 2554 เท่ำกับ 119.03 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก 5.77 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553
เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2554 บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันเพิ่มขึ ้นเพื่อสำรองไว้ สำหรับจำหน่ำยในช่วงวันหยุดสิ ้นปี บริ ษัทจึงมี
กำรโอนเงินล่วงหน้ ำให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมัน และ 2) บริ ษัทมีสิทธิ กำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ ำที่ครบกำหนดภำยในปี และ
ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำอื่น ณ สิ ้นปี 2554 เท่ำกับ 34.77 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก 22.24 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 ซึง่ เป็ นผลมำ
จำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง ที่สง่ ผลให้ บริ ษัทมีค่ำเช่ำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ตำมสัญญำเช่ำ
กำหนดให้ จ่ำยล่วงหน้ ำครำวละ 1 ปี เพิ่มขึ ้น และ 3) บริ ษัทมีเงินชดเชยกองทุนน ้ำมันเชือ้ เพลิงค้ ำงรับ ณ สิ ้นปี 2554
เท่ำกับ 45.96 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2553 ที่ไม่มียอดเงินชดเชยกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงค้ ำงรับ เงินค้ ำ งรับดังกล่ำว
เกิดจำกกำรที่ภำครัฐมีมำตรกำรปรับลดรำคำขำยปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2554 และมีมติให้ จ่ำยเงินชดเชยให้ กับผู้ค้ำ
น ้ำมันเชือ้ เพลิงทั่วไป แต่บริ ษัทยังไม่ได้ รับเงิ นชดเชยดังกล่ำว ทำให้ ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีเงินชดเชยกองทุนนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงค้ ำงรับ โดยแสดงยอดรวมอยูใ่ นลูกหนี ้อื่น
ณ สิ ้น ปี 2555 บริ ษัทมีลกู หนี ้อื่น เท่ำกับ 150.06 ล้ ำนบำท ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2554 แม้ ว่ำบริ ษัทจะมี
สิทธิ กำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ ำที่ครบกำหนดภำยในปี และค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ อื่น ณ สิ ้นปี 2555 เพิ่มขึ ้น โดย
เพิ่มขึ ้นจำก 34.77 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 106.01 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2555 เนื่องจำกบริ ษัทมีค่ำเช่ำสถำนีบริ กำร
น ้ำมันจ่ำยล่วงหน้ ำเพิ่มขึ ้นตำมกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีเงินมัดจำค่ำสินค้ ำลดลงอย่ำง
มำกในปี 2555 โดยลดลงจำก 119.03 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 เหลือ 2.65 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2555 เนื่องจำกบริ ษัทได้ รับ
วงเงินขำยเชื่อจำกไทยออยล์เพิ่มขึ ้น เพียงพอสำหรับกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน จึงไม่จำเป็ นต้ องโอนเงินล่วงหน้ ำให้ กับผู้ค้ำน ้ำมัน
รวมทัง้ บริ ษัทได้ รับเงินชดเชยกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงค้ ำงรับ จำนวน 45.96 ล้ ำนบำท ในปี 2555 ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2555
บริ ษัทไม่มีเงินชดเชยกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงค้ ำงรับ ทังนี
้ ้ กำรลดลงของเงินมัดจำค่ำสินค้ ำและเงินชดเชยกองทุนน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงค้ ำงรับจึงเป็ นสำเหตุหลักที่ทำให้ ลกู หนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2555 ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2554 เท่ำกับ 84.54 ล้ ำนบำท
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2)

สินค้ ำคงเหลือ

บริ ษัทมีสินค้ ำคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 432.80 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 565.81 ล้ ำนบำท
เท่ำกับ 659.82 ล้ ำนบำท และ เท่ำกับ 861.76 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ สินค้ ำคงเหลือที่สำคัญ ได้ แก่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงซึ่ง
เก็ บสำรองอยู่ในคลังนำ้ มันของบริ ษัทและถังสำรองนำ้ มันภำยในสถำนีบริ กำรนำ้ มันของบริ ษัท (สถำนีบริ กำร นำ้ มัน
ประเภท COCO) โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 93.9 ร้ อยละ 89.7 ร้ อยละ 93.9 และร้ อยละ 91.8 ของสินค้ ำคงเหลือ ณ สิ ้นปี
2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ
แม้ วำ่ สินค้ ำคงเหลือจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี ตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทำให้ บริ ษัทจำเป็ นต้ องเก็บรักษำและสำรองน ้ำมันไว้ สำหรับจำหน่ำยปลีกและส่งเพิ่มขึ ้นทุกปี แต่
เมื่อพิจำรณำระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่ พบว่ำบริ ษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยระยะเวลำในกำร
ขำยสินค้ ำเฉลี่ยในปี 2552 เท่ำกับ 17.66 วัน ลดลงเหลือ 11.87 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 8.17 วันในปี 2554 และลดลง
เหลือ 6.80 วันในปี 2555 กำรที่บริ ษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่ ลดลงในขณะที่มีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำเพิ่มขึ ้นใน
แต่ละปี สะท้ อนให้ เห็นถึงควำมสำมำรถที่ดีในกำรบริ หำรจัดกำรปริ มำณน ้ำมันสำรองที่อยู่ในคลังน ้ำมันของบริ ษัทและถัง
สำรองน ้ำมันภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO รวมกับกำรบริ หำรจัดกำรกองรถขนส่งน ้ำมันที่มีประสิทธิภำพ ทำ
ให้ บริ ษัทสำมำรถขนส่งน ้ำมันจำกโรงกลัน่ ไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ที่ต้องกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงและส่งมอบ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ลูกค้ ำได้ ในแต่ละวัน จึงสำมำรถสำรองน ้ำมันในระดับที่ไม่สงู มำกแต่ยงั สำมำรถสร้ ำงยอดขำยและกำร
เติบโตในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ อย่ำงต่อเนื่อง
3)

ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์

บริ ษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 910.80 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 1,087.49
ล้ ำนบำท เท่ำกับ 1,338.15 ล้ ำนบำท และ เท่ำกับ 2,089.38 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.7 ร้ อยละ
51.1 ร้ อยละ 46.6 และร้ อยละ 53.7 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่สำคัญ ได้ แก่ คลังน ้ำมัน สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมัน
สำหรับ ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เท่ำกับ 1,087.49 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี
2552 เท่ำกับ 176.69 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในปี 2553 บริ ษัทมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนี บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
จำก 101 สถำนี ณ สิ ้นปี 2552 เป็ น 184 สถำนี ณ สิ ้นปี 2553 เพื่อเพิ่มรำยได้ จำกธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนี
บริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท และเพิ่มรถบรรทุกน ้ำมันจำก 109 คัน ณ สิ ้นปี 2552 เป็ น 127 คัน ณ สิ ้นปี 2553 เพื่อรองรับกำร
เติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ส่งผลให้ ในปี 2553 บริ ษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น 337.78 ล้ ำน
บำท อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ในปี 2553 ส่วนหนึ่งลดลงจำกสำเหตุต่อไปนี ้ 1) ผู้สอบบัญชีมีกำรจัด
ประเภทรำยกำรทรัพย์สนิ ใหม่ โดยบันทึกที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงของสถำนีบริ กำรน ้ำมันบำงแห่งที่บริ ษัทให้ บริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเช่ำเพื่อดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ไปเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ทำให้ ที่มลู ค่ำ สุทธิที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2553 ลดลงเท่ำกับ 67.60 ล้ ำนบำท 2) ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับทีด่ ินอำคำร
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และอุปกรณ์ในปี 2553 ซึง่ เท่ำกับ 91.99 ล้ ำนบำท และ 3) กำรจำหน่ำยเรื อบรรทุกน ้ำมันและรถบรรทุกน ้ำมัน และกำรตัด
จำหน่ำยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ ใช้ งำนในปี 2553 ซึ่งมีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีเท่ำกับ 1.51 ล้ ำนบำท ดังนัน้ ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมี
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2552 เท่ำกับ 176.69 ล้ ำนบำท
สำหรับ ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เท่ำกับ 1,338.15 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี
2553 เท่ำกับ 250.66 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทยังคงลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุก
น ้ำมันในปี 2554 ส่งผลให้ ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมัน เพิ่มขึ ้นเป็ น
272 สถำนี และ 154 คัน ทำให้ บริ ษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นในปี 2554 เท่ำกับ 385.95 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม
มูลค่ำที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2554 ส่วนหนึง่ ลดลงจำกสำเหตุต่อไปนี ้ 1) กำรตังค่
้ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของสถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท COCO บำงสำขำ และคลังน ้ำมันบำงแห่ง ในปี 2554 เพื่อให้ มูลค่ำตำมบัญชีของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ดังกล่ำวสะท้ อนถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงรำยได้ และกำไรของสินทรัพย์ บริ ษัทตังค่
้ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวในปี 2554 เป็ นจำนวนเท่ำกับ 16.70 ล้ ำนบำท 2) ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2554 ซึ่ง
เท่ำกับ 103.75 ล้ ำนบำท และ 3) กำรจำหน่ำยรถบรรทุกน ้ำมัน และกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ ใช้ งำนในปี 2554 ซึ่งมี
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี เท่ำกับ 14.84 ล้ ำนบำท ดังนัน้ ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี
2552 เท่ำกับ 250.66 ล้ ำนบำท
สำหรับ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เท่ำกับ 2,089.38 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี
2554 เท่ำกับ 751.24 ล้ ำนบำท ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ ้นมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันเช่นเดียวกับในปี ที่ผำ่ นมำ โดยจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และ
รถบรรทุกน ้ำมันเพิ่มขึ ้น เป็ น 397 สถำนี และ 236 คัน ณ สิ ้นปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น
เท่ำกับ 893.47 ล้ ำนบำท ในปี 2555 แต่มูลค่ำที่ดินอำคำรและอุปกรณ์บำงส่วนลดลงเนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำจำนวน
138.67 ล้ ำนบำท และกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ ใช้ งำนในปี 2555 ที่มีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีเท่ำกับ 3.56
ล้ ำนบำท
แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำง
ต่อเนื่ องและเป็ นจำนวนมำกในช่วงที่ ผ่ำนมำ แต่บริ ษัทสำมำรถใช้ ป ระโยชน์ จ ำกสิน ทรั พย์ ถำวรที่ลงทุนเพิ่มได้ อย่ำ ง
เหมำะสม บริ ษัทจึงมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องในทุกปี โดยอั ตรำกำรเพิ่มขึ ้นของ
รำยได้ สงู กว่ำกำรเติบโตของมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรในแต่ละปี ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ ้น
ในแต่ละปี โดยอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรในปี 2552 เท่ำกับร้ อยละ 18.03 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 18.13 ในปี 2553
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 27.22 ในปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 29.10 ในปี 2555


หนี ้สิน

บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 1,064.19 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 1,304.91 ล้ ำนบำท เท่ำกับ
1,847.74 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 2,505.18 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.4 ร้ อยละ 22.6 ร้ อย
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ละ 41.6 และร้ อยละ 35.6 ต่อปี สำหรับปี 2552 ถึงปี 2555 หนี ้สินรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นโดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร
เพิ่มขึ ้นของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ เงินกู้ยืมระยะยำว และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ที่เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีก
และค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
1)

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 382.87 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 539.17
ล้ ำนบำท เท่ำกับ 887.43 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ 1,086.79 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21.3 ร้ อยละ
27.9 ร้ อยละ 30.9 และร้ อยละ 27.9 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ เจ้ ำหนี ้
กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 มีรำยละเอียดดังนี ้
1.1) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยส่วนใหญ่เป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิ ดจำกกำรซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำก
ไทยออยล์ ที่ผ่ำนมำบริ ษัทและบริ ษัท ย่อยมีกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกไทยออยล์เพิ่มขึ ้นทุกปี ไทยออยล์จึงมีกำรเพิ่มวงเงินขำย
เชื่อน ้ำมันให้ กบั บริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ เพียงพอกับปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำของ
บริ ษัทจึงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยบริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ เท่ำกับ
293.74 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 509.70 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 765.13 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554
และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,000.52 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงในช่วงที่ผ่ำนมำสูงกว่ำกำรปรับเพิ่มวงเงินขำยเชื่อของผู้ค้ำน ้ำมัน บริ ษัทจึงต้ องชำระเงินค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงก่อน
กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่ อที่ผ้ ูค้ำนำ้ มันกำหนดให้ ส่งผลให้ ระยะเวลำในกำรชำระหนี ้เฉลี่ยของบริ ษัทลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยระยะเวลำในกำรชำระหนี ้เฉลีย่ ของบริ ษัทในปี 2552 เท่ำกับ 12.37 วัน ลดลงเหลือ 9.67 วันในปี 2553 ลดลง
เหลือ 8.58 วันในปี 2554 และลดลงเหลือ 7.98 วันในปี 2555 ทังนี
้ ้ กำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
อย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำให้ บริ ษัทมีสภำพคล่องจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้น บริ ษัทจึงไม่ได้ รับผลกระทบจำกกำรที่
บริ ษัทต้ องชำระเงินค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงก่อนกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อที่ผ้ คู ้ ำน ้ำมันกำหนด
1.2) เจ้ ำหนี ้อื่น
นอกเหนือจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ บริ ษัทยัง มีเจ้ ำหนี ้อื่นที่สำคัญ ได้ แก่ เงินรับล่วงหน้ ำและค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
โดยบริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 89.13 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 83.46 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 122.30 ล้ ำนบำท
และเท่ำกับ 79.12 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ จะเห็นได้ วำ่ ยอดเจ้ ำหนี ้อื่นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2552 และปี 2553 ค่อนข้ ำงคงที่ แต่
เจ้ ำหนี ้อื่นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2554 กลับปรับเพิ่มขึ ้นมำกจำกปี ก่อน เนื่องจำก บริ ษัทควบคุมกำรให้ วงเงินขำยเชื่อกับลูกค้ ำ
มำกขึ ้น ทำให้ ลกู ค้ ำหลำยรำยที่ไม่มีวงเงินขำยเชื่อแล้ วต้ องโอนเงินค่ำน ้ำมันล่วงหน้ ำให้ กบั บริ ษัทจึงจะสำมำรถสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
ได้ บริ ษัทจึงมีเงินรับล่วงหน้ ำ ณ สิ ้นปี 2554 เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย ณ สิ ้นปี 2554
เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน โดยเพิ่มขึ ้นตำมค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจ สำหรับ ณ สิ ้น ปี 2555 บริ ษัทมี
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เจ้ ำหนี ้อื่นลดลงจำกปี ก่อน เนื่องจำกบริ ษัทได้ ชำระค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยที่คงค้ ำง ณ สิ ้นปี 2554 ส่งผลให้ ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
ลดลงเหลือ 24.25 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2555 ลดลงจำก 59.10 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554

2)

เงินกู้ยืมระยะสันและระยะยำวจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องและบุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน

ที่ผ่ำนมำบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประสบปั ญหำทำงกำรเงิ นจนต้ องมี กำรปรั บโครงสร้ ำงหนีก้ ับสถำบัน
กำรเงินและกองทุนรวมหลำยครัง้ ในช่วงปี 2543 ถึงปี 2549 อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ ชำระหนี ้และปฏิบตั ิตำมสัญญำปรับ
โครงสร้ ำงหนี ้ทังหมดแล้
้
วเสร็ จภำยในปี 2552 กำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในช่วงเวลำดังกล่ำวส่งผลให้
บริ ษัทกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินได้ ค่อนข้ ำงยำก ในขณะที่บริ ษัทมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนสำหรับกำรขยำยธุรกิจค้ ำ
ปลี ก และค้ ำ ส่ง น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง บริ ษั ท จึ ง จ ำเป็ นต้ อ งกู้ยื ม เงิ น ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำวจำกบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
บุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน (“เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องและบุคคลภำยนอก”) โดย ณ สิ ้นปี 2552 บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องและบุคคลภำยนอก จำนวน 385.64 ล้ ำนบำท ซึ่งประกอบไปด้ วย 1) เงินกู้ยืม
จำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้น โดยแบ่งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ จำนวน 8.0 ล้ ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะยำว จำนวน 287.14 ล้ ำน
บำท 2) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 65.00 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นเงินกู้ยืม จำนวน 40.0 ล้ ำน
บำท จำกบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจขนส่งน ้ำมันพืชทำงเรื อ ซึ่งมีคณ
ุ พิทกั ษ์ รัชกิจประกำรเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทดังกล่ำว และ
เงินกู้ยืมระยะยำว จำนวน 25.0 ล้ ำนบำท จำกบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงและสัมปทำนรังนกอีแอ่น ซึ่งมีคุณ
พิทกั ษ์ รัชกิจประกำรเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทดังกล่ำว ณ เวลำนัน้ และ 3) เงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เป็ น
ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทรำยหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ จำนวน 6.0 ล้ ำนบำท และเงินกู้
ยืมระยะยำว จ ำนวน 19.50 ล้ ำนบำท ทัง้ นี ้ เงิ น กู้ยื มจำกบุค คลที่เ กี่ ย วข้ องและบุค คลภำยนอกเป็ นเงิ น กู้ยื มที่ ไม่มี
หลักประกัน โดยคิดอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในอัตรำร้ อยละ 6.85 ถึงร้ อยละ 10.00 ต่อปี ในปี 2552 และมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถำม
ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องและบุคคลภำยนอก คงเหลือเฉพำะเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน เนื่องจำกเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องและบุคคลภำยนอกดังกล่ำวเป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน ทำให้
อัตรำดอกเบี ้ยค่อนข้ ำงสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน บริ ษัทจึงต้ องกำรลดต้ นทุนทำง
กำรเงิน โดยบริ ษัทได้ ใช้ เงินสดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2553 มำชำระเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องและบุคคลภำยนอก
ทังหมด
้
และขอกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินบำงส่วนมำใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและกำรลงทุนขยำยธุรกิจ
3)

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่งประกอบไปด้ วย เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงิน
กู้ยืมระยะยำว และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (Financial Lease) เพิ่มขึ ้นเนื่องจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและ
ค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยบริ ษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ทังหมดเท่
้
ำกับ 273.77 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น
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669.60 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 838.00 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,325.54 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี
2555
ณ สิ ้นปี 2553 แม้ วำ่ บริ ษัทจะมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินลดลงจำก 98.31 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี
2552 เหลือ 49.64 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 จำกกำรชำระเงินต้ นในแต่ละเดือนตำมสัญญำเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน อย่ำงไร
ก็ตำม บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินทังหมด
้
ณ สิ ้นปี 2553 เท่ำกับ 669.60 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก 273.77 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2552 เนื่องจำกในปี 2553 บริ ษัทได้ ใช้ เงินสดจำกกำรดำเนินงำนมำชำระเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องและ
บุคคลภำยนอกทังหมด
้
บริ ษัทจึงจำเป็ นต้ องเบิกใช้ เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยใน
กิจกำร ทำให้ บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ ้นจำก 14.41 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552 เป็ น 87.47 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553
บริ ษัทยังมีกำรออกตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (P/N) ให้ กบั สถำบันกำรเงิน เพื่อกู้ยืมเงินระยะสันมำใช้
้
ในกำรลงทุนขยำยสถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท COCO และเพิ่มปริ มำณน ้ำมันสำรองเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ส่งผลให้ บริ ษัทมีเงิน
กู้ยืมระยะสัน้ ณ สิ ้นปี 2553 เท่ำกับ 405.00 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก 105.00 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552 นอกจำกนี ้ ในปี 2553
บริ ษัทยังลงทุนเพิ่มรถบรรทุกน ้ำมันเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง บริ ษัทจึงทำสัญญำเช่ำ
ซื ้อรถบรรทุกน ้ำมันกับสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ สิ ้นปี 2553 เท่ำกับ 127.49
ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก 56.05 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552
ทังนี
้ ้ กำรที่บริ ษัทใช้ เงินสดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2553 มำชำระเงินกู้ยืมทังหมดจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ อง
และบุคคลภำยนอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะยำว และกู้ยืมเงินระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเป็ นจำนวนมำกเพื่อใช้
หมุนเวียนภำยในกิ จกำรและกำรลงทุนขยำยธุรกิจ ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเวียนในปี 2553 เท่ำกับ 0.72 เท่ำ และ 0.24 เท่ำ ตำมลำดับ ลดลงจำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกับ 1.24 เท่ำ และ 0.48 เท่ำ
ตำมลำดับ แสดงว่ำบริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้สินหมุนเวียนโดยใช้ สนิ ทรัพย์หมุนเวียนในปี 2553 ลดลงจำกในปี
2552 อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดในปี 2553 เท่ำกับ 0.35 เท่ำ เพิ่มขึ ้นจำก 0.22 เท่ำในปี
2552 แสดงว่ำบริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้สิน หมุนเวียนโดยใช้ เงินสดที่ได้ จำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในปี
2553 เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2552 แม้ วำ่ ในปี 2553 บริ ษัทจะมีหนี ้สินระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเพิ่มขึ ้น แต่กำรขยำยธุรกิจค้ ำ
ปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2553 และกำรบริ หำรจัดกำรลูกหนี ้กำรค้ ำและสินค้ ำคงเหลือที่มีประสิทธิภำพ รวมถึง
กำรได้ รับวงเงินซื ้อเชื่อจำกผู้จำหน่ำยน ้ำมันเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ในปี 2553 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้น
มำกกว่ำในปี 2552 ค่อนข้ ำงมำก
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 838.00 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก 669.60 ล้ ำน
บำท ณ สิ ้นปี 2553 แม้ วำ่ บริ ษัทได้ นำเงินสดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2554 มำชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีเกือบทังหมด
้
ทำ
ให้ บริ ษัทมีเงินกู้เบิกเกินบัญชี ณ สิ ้นปี 2554 เท่ำกับ 2.35 ล้ ำนบำท ลดลงจำก 87.47 ล้ ำนบำท แต่บริ ษัทมีกำรกู้ยืมเงิน
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ ในกำรขยำยกำรลงทุนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และใช้ ในกำรปรับ
สัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินลงโดยปรับลดเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินลงจำก 405.00 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2553 ลงเหลือ 200.00 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 ส่งผลให้ บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ จำก
49.64 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553 เป็ น 400.94 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ ทำสัญญำเช่ำซื ้อรถบรรทุก
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น ้ำมันกับสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้นในปี 2554 เนื่องจำกบริ ษัทยังคงลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับ
กำรเติบโตของธุรกิจ ส่งผลให้ บริ ษัทมีหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเท่ำกับ 234.71 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 เพิ่มขึ ้นจำก
127.49 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2553
ทังนี
้ ้ กำรปรับลดสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินในปี 2554 ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รำส่วนสภำพ
คล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ วในปี 2554 เท่ำกับ 1.00 เท่ำ และ 0.49 เท่ำ ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2553 ซึ่ง
เท่ำกับ 0.72 เท่ำ และ 0.24 เท่ำ ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
และกำรบริ หำรจัดกำรลูกหนี ้กำรค้ ำ สินค้ ำคงคลัง และเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เหมำะสม ส่งผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำนในปี 2554 ยังคงเพิ่มขึ ้นจำกในปี ก่อนหน้ ำ บริ ษัทจึงมีอตั รำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ ้นจำก 0.35 เท่ำ
ในปี 2553 เป็ น 0.45 เท่ำในปี 2554 ดังนัน้ จำกอัตรำส่วนสภำพคล่อง อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว และอัตรำส่วนสภำพ
คล่องกระแสเงินสดในปี 2554 ที่ดีขึ ้นจำกในปี 2553 แสดงให้ เห็นว่ำบริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระหมุนเวียนในปี
2554 ดีขึ ้นกว่ำในปี 2553
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 1,325.54 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก 838.00 ล้ ำน
บำท ณ สิ ้นปี 2554 เนื่องจำกบริ ษัทยังคงลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำง
ต่อเนื่องในปี 2555 และบริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำซื ้อรถบรรทุกน ้ำมันกับสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้น ซึง่ ทำให้ หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินเพิ่มขึ ้นจำก 234.71 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 เป็ น 582.95 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2555 นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังจำเป็ นต้ อง
ใช้ เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เช่น กำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเติบโต
ของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
กำรเพิ่มขึ ้นของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ เงินเบิกเกินบัญชี และหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ที่เพิ่มขึ ้นตำมกำร
ขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ส่งผลให้ บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน ณ สิ ้นปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.91
จำก ณ สิ ้นปี 2554 ในขณะที่บริ ษัทมีกำรบริ หำรจัดกำรลูกหนี ้กำรค้ ำและสินค้ ำคงคลังที่ดีขึ ้น ทำให้ บริ ษัทมีสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ สิ ้น ปี 2555 เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 19.49 จำก ณ สิ ้นปี 2554 และมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภำพคล่องสูง
ได้ แก่ เงินสด เงินลงทุนชัว่ ครำว และลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.82 จำก ณ สิ ้นปี 2554
ส่งผลให้ บริ ษั ทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพสภำพคล่องหมุนเร็ วเท่ำกับ 0.89 เท่ำ และ 0.39 เท่ำ
ตำมลำดับ ลดลงจำกในปี 2554 ซึง่ เท่ำกับ 1.00 เท่ำ และ 0.49 เท่ำ ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของ
ธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงและกำรบริ หำรจัดกำรลูกหนี ้กำรค้ ำ สินค้ ำคงคลัง และเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เหมำะสม
ส่งผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนในปี 2555 เพิ่มสูงขึ ้นจำกในช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนค่อนข้ ำงมำก
บริ ษัทจึงมีอตั รำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสดในปี 2555 เท่ำกับ 0.46 เท่ำ เพิ่มขึ ้นจำก 0.45 เท่ำ ในปี 2554


ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ ้นปี 2552 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เท่ำกับ 732.74 ล้ ำน
บำท ประกอบไปด้ วย 1) ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วจำนวน 1,250.00 ล้ ำนบำท 2) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำนวน 59.50 ล้ ำน
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บำท ซึง่ เกิดจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในช่วงปี 2538 ให้ กบั ผู้ลงทุนเฉพำะเจำะจง โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ดังกล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ 3) เงินสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1.51 ล้ ำนบำท และ 4) ขำดทุนสะสมจำนวน 578.27
ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ นมำ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม)มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำกบริ ษัทลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อขยำยธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในช่วงที่ผำ่ นมำ ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้น
อย่ำงมำกในแต่ละปี บริ ษัทจึงมีผลขำดทุนสะสมลดลงอย่ำงต่อเนื่องและมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอำนำจควบคุม) เพิ่มขึ ้นทุกปี
ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ น้ ปี 2553
เท่ำกับ 821.82 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 89.08 ล้ ำนบำท จำก ณ สิ ้นปี 2552 ทังนี
้ ้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วน
ได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในปี 2553 โดยบริ ษัทมีกำไรสุทธิสว่ น
ที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ เท่ำกับ 89.08 ล้ ำนบำท ในปี 2553
ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เท่ำกับ 1,024.84
ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 203.02 ล้ ำนบำทจำก ณ สิ ้นปี 2553 โดยสำเหตุหลักที่ทำให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวม
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) ณ สิ ้นปี 2554 เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน เกิดจำกบริ ษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
เท่ำกับ 226.39 ล้ ำนบำท แต่ในปี 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ เริ่ มใช้ มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 ในเรื่ องผลประโยชน์
ของพนักงำน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงได้ ประมำณกำรภำระผูกพันที่เกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
และปรับลดกำไรสะสม ณ ต้ นงวดปี 2554 ลงเท่ำกับ 23.37 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทยังคงมีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เพิ่มขึ ้นจำก ณ
สิ ้นปี 2554 เนื่องจำกกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ที่เกิดขึ ้นในปี 2555 ทังนี
้ ้ กำรที่บริ ษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของ
บริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทจึงมีขำดทุนสะสมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยลดลงจำก
578.27 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2552 เหลือ 286.17 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2554 ต่อมำในช่วงต้ นปี 2555 บริ ษัทได้ นำส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้นจำนวน 59.50 ล้ ำนบำท และเงินสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 1.51 ล้ ำนบำท มำล้ ำงขำดทุนสะสม ส่งผลให้ บริ ษัท
มีขำดทุนสะสมลดลงเหลือ 225.16 ล้ ำนบำท เมื่อรวมกับกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ที่เกิดขึ ้นในปี 2555 ซึ่งเท่ำกับ
359.95 ล้ ำนบำท ทำให้ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีกำไรสะสมเท่ำกับ 134.79 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทได้ จัดสรรกำไรสะสม
ดังกล่ำวเป็ น เงินสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 9.99 ล้ ำนบำท และกำไรสะสมส่วนที่เหลือ จำนวน 124.80 ล้ ำนบำท ยัง
ไม่ได้ จัดสรร ดังนัน้ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม) เท่ำกับ
1,384.79 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 359.95 ล้ ำนบำทจำก ณ สิ ้นปี 2554


ควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงเงินทุน

ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 1.59 เท่ำ เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2552 ซึ่ง
เท่ำกับ 1.45 เท่ำ แม้ ว่ำในปี 2553 บริ ษัทได้ ชำระเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวโยงและบุคคลภำยนอกทังหมดโดยใช้
้
กระแส
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เงินสดที่ได้ จำกกำรดำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีกำรลงทุนเพิ่มสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO เพื่อขยำย
ธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง และลงทุนเพิ่มจำนวนรถบรรทุกน ้ำมันเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง โดยบริ ษัทใช้ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็ นหลัก ส่งผลให้ บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและหนี ้สินตำม
สัญญำเช่ำซื ้อ ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนมำก นอกจำกนี ้ กำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันยังส่งผลให้
บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนมำก บริ ษัทจึงมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2553
เพิ่มสูงขึ ้นจำกปี ก่อน สำหรับ ณ สิ ้นปี 2554 อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน เท่ำกับ 1.80 เท่ำ บริ ษัทยังคงมี
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน เนื่องจำกบริ ษัทยังคงมีกำรลงทุนเพิ่มสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
ประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ส่งผลให้ บริ ษัทมีเงิน
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำซื ้อ ณ สิ ้นปี 2554 เพิ่มขึ ้นตำมกำรลงทุนที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ณ สิ ้นปี 2554 เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งนำ้ มันเชือ้ เพลิง ในขณะที่ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมี
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 1.81 เท่ำ แม้ วำ่ บริ ษัทยังคงลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท
COCO และรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่องในปี 2555 ส่งผลให้ บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชี เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ และหนี ้สินตำม
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น แต่กำรลงทุนขยำยธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำได้
ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุนในปี 2555 จึงยังคงใกล้ เคียงกับ ณ
สิ ้นปี 2554 นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้ จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้ นี ้
มำใช้ ในกำรลงทุนขยำยธุรกิจในปี 2556 จึงมีควำมเป็ นไปได้ ที่อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นภำยหลังกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะมีแนวโน้ มลดลง
12.2.4 กำรวิเครำะห์สภำพคล่องของบริ ษัท


กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน

บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผำ่ นมำ โดยบริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำน เท่ำกับ 119.71 ล้ ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 311.06 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 550.10 ล้ ำนบำท
ในปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 687.74 ล้ ำนบำท ในปี 2555 ทังนี
้ ้ ปั จจัยที่สำคัญที่สง่ ผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี มำจำกกำไรสุทธิที่เติบโตขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผำ่ นมำ โดยบริ ษัทมีกำไรก่อนภำษี เงินได้ นติ ิ
บุคคลในปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 110.49 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 128.49 ล้ ำนบำท เท่ำกับ 329.14 ล้ ำนบำท และเท่ำกับ
446.28 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ กำไรก่อนภำษี เงินได้ นิติบคุ คลที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมำจำกกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมัน ที่ทำให้ บริ ษัทสำมำรถจำหน่ำยปลีกและส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้นในทุกปี
นอกจำกนี ้ กำรบริ หำรสภำพคล่องที่มีประสิทธิภำพ ทีส่ ง่ ผลให้ บริ ษัทมีอตั รำส่วน Cash Cycle ดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ก็เป็ นอีกปั จจัยที่สำคัญที่สง่ ผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี ทังนี
้ ้ กำรที่บริ ษัทลงทุนเป็ น
เจ้ ำของคลังน ้ำมันหลำยแห่งที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ต่ำงๆ ของประเทศ ทำให้ บริ ษัทสำมำรถกระจำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกโรงกลัน่
น ้ำมันไทยออยล์ไปสำรองยังคลังน ้ำมันต่ำงๆ ของบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทสำมำรถส่งมอบน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ ว
นอกจำกนี ้กำรลงทุนเป็ นเจ้ ำของรถบรรทุกน ้ำมันเป็ นจำนวนมำก ทำให้ บริ ษัทสำมำรถขนส่งและกระจำยน ้ำมันได้ ในเวลำที่
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ต้ องกำร ส่งผลให้ บริ ษัทสำมำรถสำรองน ้ำมันในระดับที่เหมำะสมกับปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำในแต่ละวัน โดย
ไม่จำเป็ นต้ องสำรองน ้ำมันเผื่อไว้ สำหรับกรณีที่ไม่สำมำรถขนส่งน ้ำมันได้ ในภำพรวมกำรลงทุนเป็ นเจ้ ำของคลังน ้ำมันและ
รถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัท ทำให้ บริ ษัทสำมำรถบริ หำรจัดกำรปริ มำณน ้ำมันสำรองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระยะเวลำในกำร
ขำยสินค้ ำเฉลี่ยจึงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย เท่ำกับ 17.66 วันในปี 2552 ลดลงเหลือ
11.87 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 8.17 วันในปี 2554 และลดลงเหลือ 6.80 วันในปี 2555
รวมทัง้ บริ ษัทยังมีกำรบริ หำรจัดกำรลูกหนี ้กำรค้ ำอย่ำงเหมำะสมในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริ ษัทกำหนดวงเงินขำย
เชื่อและระยะเวลำในกำรขำยเชื่อให้ กบั ลูกค้ ำโดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็ นสำหรับลูกค้ ำแต่ละรำย
ลูกหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทจึงเพิ่มขึน้ ในอัตรำที่ต่ำกว่ำกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำรค้ ำปลีกและส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงในช่วงที่
ผ่ำนมำ ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ ในช่วงที่ผำ่ นมำจึงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทมีระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย เท่ำกับ 4.70 วัน
ในปี 2552 ลดลงเหลือ 3.92 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 2.08 วันในปี 2554 และลดลงเหลือ 1.20 วันในปี 2555
แม้ วำ่ ปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกไทยออยล์จะเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว เนื่องจำกธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงเติบโตขึ ้นอย่ำงมำกในช่วงที่ผำ่ นมำ จนส่งผลให้ วงเงินขำยเชื่อที่บริ ษัทได้ รับจำกไทยออยล์ เพิ่มขึ ้นในอัตรำที่
น้ อยกว่ำอัตรำกำรเติบโตของปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อจำกไทยออยล์ บริ ษัทจึงต้ องชำระเงินค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงก่อนครบ
กำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อที่ได้ รับจำกไทยออยล์ ส่งผลให้ ระยะเวลำชำระหนี ้เฉลี่ยลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริ ษัทมี
ระยะเวลำชำระหนี ้เฉลีย่ เท่ำกับ 12.37 วันในปี 2552 ลดลงเหลือ 9.67 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 8.58 วันในปี 2554 และ
ลดลงเหลือ 7.98 วันในปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกกำรบริ หำรสภำพคล่องที่มีประสิทธิ ภำพ ทัง้ กำรบริ หำรจัดกำร
ปริ มำณน ้ำมันสำรองและกำรกำหนดวงเงินขำยเชื่อที่เหมำะสม ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รำส่วน Cash Cycle ลดลง โดย บริ ษัท
มีอตั รำส่วน Cash Cycle เท่ำกับ 9.98 วันในปี 2552 ลดลงเหลือ 6.12 วันในปี 2553 ลดลงเหลือ 1.67 วันในปี 2554 และ
ลดลงเหลือ 0.02 วันในปี 2555 ซึง่ หมำยควำมว่ำบริ ษัทใช้ ระยะเวลำในกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและเรี ยกเก็บเงินจำก
ลูกค้ ำได้ ใกล้ เคียงกับระยะเวลำที่บริ ษัทต้ องชำระเงินค่ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ค้ำน ้ำมัน ส่งผลให้ บริ ษัทมีควำมต้ องกำร
เงินทุนหมุนเวียนลดลง



กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน

ในช่วงที่ผำ่ นมำ บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีจำนวนทังสิ
้ ้น 147.16 ล้ ำน
บำท ในปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 210.65 ล้ ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 370.33 ล้ ำนบำท ในปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น
590.94 ล้ ำนบำท ในปี 2555 ทังนี
้ ้ กระแสเงินสดส่วนใหญ่บริ ษัทใช้ ไปสำหรับกำรซื ้อสินทรั พย์ถำวรและสิทธิ กำรเช่ำ
เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบ ริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่องและ
เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังใช้ กระแสเงินสดบำงส่วนสำหรับกำรซื ้อสินทรัพย์เพื่อใช้ ในกำรปรับปรุ งภำพลักษณ์
ของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO ให้ มีควำมทันสมัยมำกขึ ้น
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กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน

ในแต่ละปี บริ ษัทอำจจะมีกระแสเงินสดได้ มำหรื อใช้ ไปสำหรับกิจกรรมจัดหำเงิน โดยขึ ้นอยูก่ บั เงินสดที่ได้ จำกกำร
ดำเนินงำนและเงินสดที่ใช้ ไปในกิจกรรมกำรลงทุนในปี นันๆ
้ สำหรับในปี 2552 บริ ษัทมีเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จำนวน 68.12 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในปี 2552 บริ ษัทมีเงินสดจำกกำรดำเนินงำนน้ อยกว่ำเงินสดที่บริ ษัทใช้ ไปในกิจกรรม
กำรลงทุน รวมถึงบริ ษัทยังมีหนี ้สินบำงส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี 2552 บริ ษัทจึงมีกำรใช้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะสันจำกบริ
้
ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รวมถึงหนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำซื ้อเพิ่มขึ ้น เพื่อใช้
หมุนเวียนในกิจกำร ใช้ ในกำรลงทุน และชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด ในขณะที่ ในปี 2553 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ดำเนินงำนมำกเพียงพอสำหรับใช้ ในกิจกรรมกำรลงทุน เงินสดส่วนที่เหลือส่วนหนึ่งจึงถูกใช้ ไปสำหรับชำระคืนเงินกู้ที่ครบ
กำหนดชำระและชำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันและบุคคลภำยนอกทังหมด
้
แม้ ว่ำในปี 2553 บริ ษัทมีเงิ น
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเพิ่มขึ ้น แต่บริ ษัทได้ ใช้ เงินจำกกำรกู้ยืมดังกล่ำวไปชำระคืนเงินกู้ยืม
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันและบุคคลภำยนอกเช่นเดียวกัน บริ ษัทจึงมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี
2553 เท่ำกับ 94.11 ล้ ำนบำท สำหรับในปี 2554 แม้ ว่ำบริ ษัทจะมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนมำกเพียงพอสำหรับ
กำรลงทุน แต่บริ ษัทมีกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทต้ องกำรปรับโครงสร้ ำงเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงิน โดยลดสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสันลง
้ บริ ษัทจึงมีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 6.44 ล้ ำน
บำทในปี 2554 สำหรับในปี 2555 บริ ษัทยังคง
สำหรับ ในปี 2555 บริ ษัทยังคงมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนมำกเพียงพอสำหรับกำรลงทุนที่เกิดขึ ้นและ
กำรชำระหนี ้สินที่ครบกำหนดชำระในปี 2555 บำงส่วน แต่บริ ษัทมีกำรใช้ เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ ้นเป็ นจำนวนมำกเพื่อเสริ ม
สภำพคล่องให้ กบั บริ ษัท บริ ษัทจึงมีกระแสเงินสดได้ มำจำกในกิจกรรมกำรจัดหำเงินในปี 2555 เท่ำกับ 39.35 ล้ ำนบำท
12.2.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ


อัตรำส่วนสภำพคล่อง

ในช่วงที่ผ่ำนมำธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทเติบโตขึ ้นอย่ำงมำก บริ ษัทจึงมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
เพิ่มขึ ้นทุกปี ตำมปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้น นอกจำกนี ้ เงินกู้ยืมระยะยำวและหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำซื ้อที่ครบ
กำหนดภำยใน 1 ปี ยังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ ในกำรลงทุนเพิ่ม
จำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันในแต่ละปี บริ ษัทจึงมีหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผำ่ นมำ ในขณะที่บริ ษัทมีอตั รำกำรเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ของสินทรัพย์หมุนเวียนต่ำกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยของ
หนี ้สินหมุนเวียน เนื่องจำกบริ ษัทใช้ เงินสดที่ได้ จำกกำรดำเนินงำนส่วนหนึ่งไปในกำรลงทุนซื ้อสินทรัพย์ถำวรและสิทธิกำร
เช่ำที่ดิน นอกจำกนี ้ กำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่องที่ดีในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่ งผลให้ บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำและสินค้ ำคงเหลือ
เพิ่มขึ ้นในอัตรำเฉลีย่ ที่ต่ำกว่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ของสินทรัพย์หมุนเวียน บริ ษัทจึงมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 1.24
เท่ำ ณ สิ ้นปี 2552 เท่ำกับ 0.72 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2553 เท่ำกับ 1.00 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2554 และเท่ำกับ 0.89 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2555
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

แสดงว่ำในกรณีที่บริ ษัทต้ องชำระคืนหนี ้สินหมุนเวียนทังหมดบริ
้
ษัท ยังสำมำรถใช้ สินทรัพย์หมุนเวียนทังหมดมำช
้
ำระ
หนี ้สินหมุนเวียนได้ เกือบทังหมด
้
อย่ำงไรก็ตำม กำไรสุทธิที่เพิ่มขันในแต่
้
ละปี ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง รวมถึงกำร
บริ หำรจัดกำรสภำพคล่องที่ดี ส่งผลให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี บริ ษัทจึงมี
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำกับ 0.22 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 0.35 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น
0.45 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 0.46 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2555 ซึ่งหมำยถึงบริ ษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนที่
เพิ่มขึ ้นทุกปี และกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนมีมำกพอที่จะชำระหนี ้สินหมุนเวียนได้ เกือบครึ่งหนึง่ ของทังหมด
้


อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร

ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเท่ำกับร้ อยละ 4.93 เท่ำกับร้ อยละ 4.53 เท่ำกับร้ อยละ 3.86 และ
เท่ำกับร้ อยละ 4.15 ตำมลำดับ อัตรำกำไรขันต้
้ นในช่วงที่ผำ่ นมำมีแนวโน้ มลดลง เกิดจำกกำรที่ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ซึ่งมีอั ตรำกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทและธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท มีอตั รำกำรเติบโต
มำกกว่ำธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันอื่นๆ บริ ษัทจึงมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเฉลีย่ ลดต่ำลง แม้ ว่ำบริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นลงลง
ในแต่ละปี รวมทังมี
้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิง แต่ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำกในแต่ละปี ประกอบกับกำรปรับลดอัตรำภำษี เงินได้
นิติบคุ คล ส่งผลให้ บริ ษัทมีกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนค่อนข้ ำงคงที่ โดยอัตรำกำไรสุทธิในปี 2552 ถึงปี 2554 และในปี
2555 เท่ำกับร้ อยละ 0.93 เท่ำกับร้ อยละ 0.57 เท่ำกับร้ อยละ 0.81 และเท่ำกับร้ อยละ 0.86 ตำมลำดับ


อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

แม้ วำ่ บริ ษัทมีกำรลงทุนเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO และรถบรรทุกน ้ำมันเป็ นจำนวนมำก
ในแต่ละปี แต่บริ ษัทสำมำรถใช้ สินทรัพย์ที่มีอยู่และสินทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่ม มำสร้ ำงรำยได้ และกำไรให้ กับบริ ษัทได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้ ในช่วงที่ผำ่ นมำอัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนมี แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริ ษัทมีอตั รำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ เท่ำกับร้ อยละ 5.36 เท่ำกับร้ อยละ 4.54 เท่ำกับร้ อยละ
9.05 และเท่ำกับร้ อยละ 10.64 ตำมลำดับ และมีอตั รำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร เท่ำกับร้ อยละ 18.03 เท่ำกับ
ร้ อยละ 18.13 เท่ำกับ 27.22 และเท่ำกับร้ อยละ 29.10 ตำมลำดับ
12.2.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท นิลสุวรรณ จำกัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีในปี 2552
และบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีในปี 2553 ถึงปี 2555 ดังนี ้
ช่ วงเวลา

สานักงานผู้สอบบัญชี

ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
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ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
ช่ วงเวลา
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

สานักงานผู้สอบบัญชี
บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
0.94
1.14
1.63
1.98

ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
0.06
0.05

ทังนี
้ ้ นอกจำกค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี และค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำง บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีค่ำบริ กำรอื่นที่
ต้ องชำระให้ กับผู้สอบบัญชี สำนักงำนสอบบัญชีที่ผ้ ูสอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีหรื อ
สำนักงำนที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
12.2.7 ปั จจัยและอิทธิพลที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะกำรเงินในอนำคต


ควำมผันผวนของค่ำกำรตลำด

ในกำรดำเนินธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัท บริ ษัทเน้ นกำรลงทุนเป็ นเจ้ ำของคลังน ้ำมันหลำย
แห่งที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อให้ สำมำรถกระจำยน ้ำมันไปสูล่ กู ค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ ว และกองรถบรรทุกน ้ำมัน
ขนำดใหญ่ เพื่อให้ สำมำรถขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื อ้ เพลิงไปยังคลังน ้ำมันต่ำงๆ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน และจุดส่งมอบ
น ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันได้ อย่ำงรวดเร็ วและตรงต่อเวลำ รวมถึงสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO
เพื่อให้ บริ ษัทสำมำรถเข้ ำถึงและจำหน่ำยปลีกน ้ำมันไปยังกลุม่ ผู้ใช้ น ้ำมันในแต่ละพื ้นที่ได้ อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม
กำรลงทุนเป็ นเจ้ ำของสินทรัพย์ถำวรดังกล่ำวได้ สง่ ผลให้ บริ ษัทมี ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสือ่ ม
รำคำ และค่ำซ่อมแซม เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรที่สำคัญ รวมถึง บริ ษัทยังต้ องมีจำนวนพนักงำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง พนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และพนักงำนขับรถบรรทุกน ้ำมัน เพิ่มขึ ้นตำมกำรลงทุน ในสินทรัพย์ถำวร
ดังกล่ำว ส่งผลให้ ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนจึงเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรอีกประเภทที่มีควำมสำคัญ ทังนี
้ ้
ในช่วงที่ผำ่ นมำ บริ ษัทมี ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสือ่ มรำคำ และค่ำซ่อมแซม รวมถึงค่ำใช้ จำ่ ย
เกี่ยวกับพนักงำน คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 74 ถึง 89 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรในแต่ละปี โดยที่
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยคงที่ที่ไม่เปลีย่ นแปลงไปตำมปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันและรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
ดังนัน้ หำกในอนำคตปริ มำณกำรจำหน่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อยลดลงอย่ำงมีนัย สำคัญ หรื อค่ำ
กำรตลำดสำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญเนื่องจำกภำครัฐกำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำน ้ำมัน
ก็จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีควำมเห็นว่ำปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเฉลีย่ ต่อสถำนีบริ กำรของบริ ษัทยังมีโอกำสเติบโต
ขึ ้นได้ อีก เนื่องจำกที่ผำ่ นมำสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุม่ ลูกค้ ำเฉพำะกลุม่ กำรปรับปรุ งภำพลักษณ์ของ
สถำนีบริ กำรน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่องและกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ น่ำจะช่วยให้ สถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จักในวงกว้ ำงมำกขึ ้นและทำให้ ปริ มำณกำรจำหน่ำย
น ้ำมันเฉลี่ยต่อสถำนีบริ กำรเพิ่มสูงขึ ้น สำหรับควำมเสี่ยงในเรื่ องค่ำกำรตลำด บริ ษัทมีควำมเห็นว่ำหำกมีผลกระทบก็จะ
เป็ นเพียงผลกระทบในระยะสัน้ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำเมื่อภำครัฐมีกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำขำยปลีกน ้ำมันก็จะ
ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 253

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ดำเนินกำรในระยะเวลำไม่นำน และหำกมีควำมจำเป็ นต้ องควบคุมรำคำในระยะยำว ภำครัฐก็จำเป็ นต้ องมีมำตรกำรอื่น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงไม่ให้ ได้ รับผลกระทบจนอำจส่งผลต่อกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงให้ กบั ประชำชนทัว่ ไปได้ เช่น กำรลดอัตรำกำรจัดเก็บเงินสมทบเข้ ำกองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิง และกำรนำเงินสมทบ
กองทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงมำจ่ำยชดเชยให้ กบั ผู้ประกอบกำร เป็ นต้ น ภำยหลังกำรกำหนดมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ค่ำ
กำรตลำดก็จะปรับเพิ่มขึ ้นไปยังระดับที่เหมำะสมอีกครัง้


กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ กบั ประชำชน

ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วเท่ำกับ 1,250 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,250
ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ กบั ประชำชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทนุ ที่
ออกและเรี ยกชำระเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,670 ล้ ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,670 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บำท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริ ษัท ได้ แก่ กำไรต่อหุ้น (Earning per Share) และอัตรำ
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity หรื อ ROE) เป็ นต้ น เนื่องจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่นำมำใช้ ในกำร
คำนวณเพิ่มขึ ้น
อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทคำดว่ำเงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้ นี ้จะทำให้ บริ ษัท
สำมำรถเพิ่มกำรลงทุนในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื อ้ เพลิง รวมถึงธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่องกับ กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม ได้ ตำมแผนที่บริ ษัทวำงไว้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทคำดว่ำกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยจะช่วยเพิ่มโอกำสและควำมสำมำรถในกำรระดมทุนเพื่อใช้ ในกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทในอนำคต โดยมี
ต้ นทุนทำงกำรเงิ นที่เหมำะสมและได้ รับเงิ นทุ นเพียงพอสำหรั บกำรลงทุนในธุรกิ จได้ ตำมแผนที่วำงไว้ รวมถึงส่งเสริ ม
ภำพลักษณ์และตรำสินค้ ำของบริ ษัทให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มำกยิ่งขึ ้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี ้จะช่วยให้ บริ ษัทมีผลกำรดำเนินงำนที่ดียิ่งขึ ้นใน
อนำคต
12.2.8 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
ตำมที่สภำวิชำชีพบัญชีได้ ออกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภำษี เงินได้ โดยให้ มีผลบังคับใช้ กบั บริ ษัทที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ ปี 2556 เป็ นต้ นไป ในกำรจัดทำงบกำรเงิน งวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2556
บริ ษัทจึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ดังกล่ำว เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรแผนกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ กำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิสง่ ผลต่องบกำรเงินของบริ ษัทในไตรมำส
1 ปี 2556 ดังนี ้
1. บริ ษัทรับรู้คำ่ ใช้ จ่ำยเกี่ยวกับภำษี ในรอบระยะเวลำบัญชี โดยประกอบไปด้ วย 1) ภำษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ต้อง
จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ ซึง่ คำนวณภำษี เงินได้ ตำมที่กำหนดไว้ ในประมวลรัษฎำกร และ 2) ภำษี เงิน
ได้ รอกำรตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งเป็ นผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี ้สิน (Accounting Book Value) เทียบกับ มูลค่ำสินทรัพย์และหนี ้สินที่คำนวณตำมหลักของภำษี ต ำม
ประมวลรัษฎำกร (Tax Book Value) โดยใช้ อตั รำภำษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้
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2. บริ ษัทยังต้ องรับรู้หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี (Deferred Tax Liability) และ/หรื อ สินทรัพย์ภำษี เงินได้
รอกำรตัดบัญชี (Deferred Tax Asset) ที่เกิ ดขึ ้นจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี ้สิน (Accounting Book Value) เทียบกับ มูลค่ำสินทรัพย์และหนี ้สินที่คำนวณตำมหลักของ
ภำษี ตำมประมวลรัษฎำกร (Tax Book Value) โดยใช้ อตั รำภำษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำ
บัญชีนนั ้
นอกจำกนี ้ กำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ิ ยงั ส่งผลให้ ผ้ ูสอบบัญชีต้องมีกำรปรับปรุ งงบดุล ณ
สิ ้นปี 2555 ใหม่ ให้ เสมือนกับบริ ษัทได้ นำมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำวมำถือ ปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ ต้นปี 2555 ทังนี
้ ้ ผลกระทบจำก
กำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภำษี เงินได้ ที่รับรู้ ในงบกำรเงินงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2556
และงบดุลงวดปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จำกเอกสำรแนบ 5 เรื่ องฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2556 ซึง่ อยูใ่ นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล/ร่ำงหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
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