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ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน จำนวน 180 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน 180 ล้ ำนหุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท และมีทนุ ที่ออกและชำระแล้ ว จำนวน 110 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ จำนวน 110 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท โดยที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้ แก่
1) กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน จำนวนไม่เกิน 7.70 ล้ ำนหุ้น (โปรดดูรำยชื่อกรรมกำร
และผู้บริ หำร ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นในส่วนที่ 2 ข้ อ 8.2.1 รำยชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด) ซึ่งกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมกำร
และผู้บริ หำร จะอยู่ภำยใต้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเดียวกันกับกำรจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขำยให้ แก่ประชำชน โดย
เสนอขำยให้ ในรำคำเดียวกับรำคำที่บริ ษัทเสนอขำยต่อประชำชน
2) ประชำชน จำนวน 62.30 ล้ ำนหุ้น
รวมเป็ นหุ้นที่เสนอขำยทังหมด
้
70.00 ล้ ำนหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 38.89 ของทุนที่ออกและชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ โดยมีรำคำเสนอขำยเท่ำกับ 3.45 บำทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ กำรกำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้ ใช้ วิธีกำรเปรี ยบเทียบรำคำตลำดที่สำมำรถอ้ ำงอิงได้
(Market Comparable) จำกบริ ษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสำหกรรมพลังงำนมีธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมัน ได้ แก่ บริ ษัท พีทีจี เอ็น
เนอยี จำกัด (มหำชน ) บริ ษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท บริ กำรเชื ้อเพลิงกำรบินกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) โดยใช้ อตั รำส่วน
รำคำต่อกำไรต่อหุ้น (Price/Earning Ratio) เท่ำกับ 7.93 เท่ำ ซึ่งเป็ นส่วนลดจำกค่ำเฉลี่ยอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสำหกรรมพลังงำนมีธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมัน ได้ แก่ บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน ) บริ ษัท
ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท บริ กำรเชื ้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ในช่วงวันที่ 1 มิถนุ ำยน-31 กรกฎำคม 2556 ซึ่ง
มีคำ่ เท่ำกับ 14.06 เท่ำ โดยอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุ้นที่ใช้ กำหนดรำคำมีสว่ นลดประมำณร้ อยละ 44
บริ ษัทคำนวณค่ำกำไรต่อหุ้นโดยใช้ ผลรวมกำไรสุทธิของบริ ษัทในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสุด (ตังแต่
้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2556
ถึงไตรมำสที่ 2 ปี 2556) หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังหมด
้
180,000,000 หุ้น (Fully Diluted) ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 0.44 บำทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีมลู ค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2556 เท่ำกับ 1.83 บำทต่อหุ้น
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในกำรใช้ เงินที่ได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัท
ในกลุม่ นทลิน และประชำชนในครัง้ นี ้ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีควำมประสงค์จะนำ
หุ้นสำมัญของบริ ษัท เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตำมหลักเกณฑ์กำรรับหลักทรัพย์ ด้วยเกณฑ์ กำไร (Profit
Test) หลังที่ได้ รับอนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลัง
หักสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนดและตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้มี
อำนำจอนุมตั ิในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อ
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จ่ำยชำระหนี ้เงินกู้ยืม แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำร หรื อเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะตลำด เป็ นต้ น โดยมติคณะกรรมกำรบริ ษัทที่พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวนัน้ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
ได้ แล้ วให้ รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
ความเป็ นมาของบริษัท
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บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อ วันที่ 26 พฤษภำคม 2540 ด้ วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ ม
ที่ 1 ล้ ำนบำท ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน จำนวน 180 ล้ ำนบำท และมีทนุ ที่ออกและชำระแล้ ว จำนวน 110 ล้ ำนบำท โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจจัด จำหน่ำย (1) น ้ำมันเชื อ้ เพลิง ให้ กับเรื อประเภทต่ำงๆ ได้ แก่ นำ้ มันดีเซลหมุนเร็ ว (High
Speed Diesel) น ้ำมันเตำชนิดต่ำงๆ (Fuel Oil) และน ้ำมันเบนซิน (Premium Gasoline) และ (2) น ้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรื อเดิน
ทะเล เรื อประมง และเรื อประเภทต่ำงๆ โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหำน ้ำมันจำกผู้ผลิตน ้ำมัน/ผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่และ
จำหน่ำยให้ กับลูกค้ ำ ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น สิงคโปร์ ลำว กัมพูชำ พม่ำ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัท ไม่มีกำรลงทุนใน
สินทรัพย์ถำวรที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนใดๆ ทังคลั
้ งกักเก็บน ้ำมัน และยำนพำหนะที่ใ ช้ ในกำรขนส่งน ้ำมัน โดยบริ ษัทจะดำเนินกำร
จัดหำผู้ขนส่งอิสระเพื่อให้ บริ กำรขนส่งในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องกำร ทังนี
้ ้ ในเดือนตุลำคม 2553 บริ ษัทได้ ทำกำรขยำยธุรกิจออกไปสู่
กำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นทำงบกให้ กบั โรงงำนอุตสำหกรรม และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทำงบก
ธุรกิจให้ บริ กำรรถโดยสำร เป็ นต้ น ซึง่ ทำให้ บริ ษัทสำมำรถขยำยช่องทำงกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำได้ หลำกหลำยขึ ้น นอกจำกนี ้ ใน
เดือนกรกฎำคม 2554 บริ ษัทได้ เริ่ มธุรกิจบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด (Catering and Service) ให้ แก่เรื อพัก
อำศัย (Accomodation Barge) สำหรับพนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในอ่ำวไทย และเมื่อเดือนกันยำยน 2555
บริ ษัทได้ เริ่ มดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียง และบริ กำรอื่นๆ (General Supply)
ให้ กบั เรื อเดินทะเล เรื อลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์ /เครื่ องอุปโภคบริ โภค (Supply & Service Boat) และเรื อโดยสำรพนักงำนแท่นขุด
เจำะ (Crew Boat) และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ เครื่ องมือต่ำงๆ เป็ นต้ น เพื่อเป็ นกำรต่อยอดจำก
ธุรกิจ Catering and Service และยังเป็ นกำรใช้ ประโยชน์จำกฐำนลูกค้ ำปั จจุบนั ของบริ ษัทที่มีอยูใ่ นธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ทำงทะเลได้ ซึง่ มีควำมต้ องกำรใช้ เสบียงอำหำร และวัสดุสิ ้นเปลืองอื่นๆ เพื่อใช้ ในกำรเดินเรื ออยู่แล้ ว
เพื่อเพิ่มรำยได้ ให้ กบั บริ ษัท
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ขึน้ ทะเบี ยนเป็ นผู้ค้ ำนำ้ มันตำมมำตรำ 10 ซึ่ง หมำยถึ ง ผู้ค้ำ นำ้ มันเชื อ้ เพลิง ที่มี ปริ ม ำณกำรค้ ำน ำ้ มัน
เชื ้อเพลิง แต่ละชนิดหรื อรวมกันทุกชนิดปี ละ 30,000 เมตริ กตัน (ประมำณ 36 ล้ ำนลิตร) ขึ ้นไปแต่ยงั ไม่ถึง 100,000 เมตริ กตัน
(ประมำณ 120 ล้ ำนลิตร) หรื อกรณีเป็ นผู้ค้ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริ มำณไม่ถึง 50,000 เมตริ กตันต่อปี แต่
เกิ น 30,000 เมตริ กตัน หรื อเป็ นผู้ค้ำที่ มีขนำดของถังที่สำมำรถเก็ บน ้ำมันเชือ้ แพลิงแต่ละชนิด หรื อรวมกันทุกชนิดได้ เกิ น
200,000 ลิตร โดยปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงประจำปี ดังกล่ำว หมำยถึง ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ ำมำใน
ประเทศ ซื ้อ กลัน่ ผลิตหรื อได้ มำในปี หนึง่ ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงปริ มำณที่จดั หำมำเพื่อกำรสำรองตำมกฎหมำย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักอยู่ 2 ประเภท ได้ แก่ คือ ธุรกิจให้ บริ กำรจัดจำหน่ำยหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่น โดย
บริ ษัทไม่มีควำมจำเป็ นในกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรใดๆ เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำแล้ ว
จะทำกำรจัดหำน ้ำมันจำกผู้ค้ำ หรื อผู้ผลิตน ้ำมันรำยใหญ่ และหำกลูกค้ ำมีควำมต้ องกำรให้ บริ ษัทดำเนินกำรขนส่งน ้ำมันไปยัง
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จุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำรด้ วย บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดจ้ ำงผู้ขนส่งอิสระเพื่อขนส่งน ้ำมันไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่
ลูกค้ ำกำหนด สำหรับลูกค้ ำที่ต้องกำรรับน ้ำมันกลำงทะเล บริ ษัทจะจัดจ้ ำงเรื อขนส่งน ้ำมันเพื่อขนส่งสินค้ ำไปยังลูกค้ ำ หำกลูกค้ ำ
เป็ นเรื อที่จอดเทียบท่ำอยู่หรื อลูกค้ ำทำงบก บริ ษัทจะทำกำรจัดจ้ ำงรถขนส่งน ้ำมันเพื่อขนส่งไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำ
กำหนด โดยบริ ษัทมีนโยบำยที่จะทำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจัดส่งของบริ ษัท (Inspector) ขึ ้นประจำกำรบนยำนพำหนะที่ใช้ ในกำร
ขนส่งตังแต่
้ รับน ้ำมันที่คลังต้ นทำงไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำร เพื่อให้ แน่ใจว่ำสินค้ ำมีคณ
ุ ลักษณะตำมที่ลกู ค้ ำ
ต้ องกำร มีปริ มำณที่ครบถ้ วน และนำส่งถึงมือลูกค้ ำตรงตำมเวลำที่กำหนด เพื่อให้ ลกู ค้ ำเกิดควำมมัน่ ใจและไว้ วำงใจในกำร
สัง่ ซือ้ สินค้ ำกับ บริ ษั ท โดยบริ ษั ทมีสัดส่ว นยอดขำยนำ้ มันที่ลูกค้ ำ มีควำมต้ องกำรให้ บริ ษั ทดำเนิน กำรจัดส่ง นำ้ มันให้ ไปยัง
จุดหมำยปลำยทำงที่ต้องกำรประมำณ ร้ อยละ 55.00 ของยอดขำยน ้ำมันรวมของบริ ษัท
และนอกจำกนี ้ บริ ษัทยังดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรในกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้ บริ กำรอื่นๆ แก่ที่พกั อำศัยในทะเล
เรื อเดินทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล (Supply Management)
ทังนี
้ ้ กำไรจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทมำจำกส่วนต่ำงระหว่ำงต้ นทุนน ้ำมัน รวมถึงต้ นทุนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรำคำ
ที่จำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ โดยตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่องมำตลอดทุกปี ทังนี
้ ้
ในช่วงปี 2553-2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริ ษัทมีอตั รำกำไรสุทธิ เท่ำกับ ร้ อยละ 1.78 ร้ อยละ 1.80 ร้ อยละ 2.35 และ
ร้ อยละ 3.14 ตำมลำดับ
นอกจำกนี ้ ผลจำกกำรที่บริ ษัทไม่มีสนิ ทรัพย์ถำวรใดๆ ที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน จึงทำให้ บริ ษัทสำมำรถลดต้ นทุนต่ำงๆ ที่
ไม่จำเป็ นได้ และสำมำรถควบคุมต้ นทุนในกำรดำเนินงำนได้ รวมถึงสำมำรถจัดหำผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินกำรด้ ำน
ต่ำงๆ เช่น ผู้ขนส่งน ้ำมัน ทังทำงทะเลและทำงบก
้
เป็ นต้ น มำดำเนินกำรได้ ในต้ นทุนที่เหมำะสมและสำมำรถทรำบต้ นทุน ที่
แน่นอนได้ รวมถึงผู้ประกอบกำรดังกล่ำวจะสำมำรถใช้ ทรั พยำกรของตนอย่ำงเกิดควำมคุ้มค่ำ ได้ มำกกว่ำที่บริ ษัทจะจัดหำ
สินทรัพย์เหล่ำนันมำด
้
ำเนินกำรเอง เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดหำเรื อขนส่งน ้ำมันมำเพื่อดำเนินกำรเอง บริ ษัทจำเป็ นต้ องมี เรื อขนส่ง
น ้ำมันหลำกหลำยขนำดเพื่อให้ เหมำะสมกับกำรขนส่งน ้ำมันแต่ละเที่ยวซึง่ มีปริ มำณแตกต่ำงกันมำก รวมถึงต้ องบริ หำรจัดกำรให้
มีกำรใช้ เรื อขนำดต่ำงๆ ของตนเองตลอดเวลำเพื่อไม่ให้ เกิดค่ำเสียโอกำส ซึ่งสำมำรถบริ หำรจัดกำรได้ ยำกเนื่องจำกบริ ษัทไม่
สำมำรถที่จะคำดเดำควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรขนส่งของลูกค้ ำ และปริ มำณน ้ำมันที่ลกู ค้ ำต้ องกำรจะให้ ขนส่ง ล่วงหน้ ำได้ อย่ำง
ถูกต้ อง รวมไปถึงบริ ษัทจำเป็ นจะต้ องมีเงินลงทุนจำนวนมำก และมีค่ำใช้ จ่ำยที่ต้องใช้ ในกำรบำรุ งรักษำและค่ำใช้ จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร ตลอดจนจำเป็ นที่จะต้ องจัดหำบุคลำกรเพื่อปฏิบตั ิกำรในเรื อขนส่งน ้ำมัน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ผู้ประกอบกำรในด้ ำน
กำรขนส่งดังกล่ำวยังมีอยูจ่ ำนวนมำก ทำให้ บริ ษัทสำมำรถจัดหำผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ได้ ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบกำรรำยหนึ่งรำยใด
ไม่สำมำรถให้ บริ กำรในขณะเวลำใดๆ ได้ อีกทัง้ ยังทำให้ บริ ษัทไม่มีควำมจำเป็ นที่จะจัดจ้ ำงบุคคลำกรในด้ ำนดังกล่ำว จึงทำให้
องค์กรมีขนำดที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินงำน โดย ณ ปั จจุบนั มีจำนวนพนักงำนจำนวน 15 คน (ไม่รวมจำนวนผู้บริ หำร) ทำให้
เกิดควำมคล่องตัวและสำมำรถควบคุมกำรดำเนินงำนให้ มีประสิทธิภำพได้ อนึง่ สำหรับงำนด้ ำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคลและงำน
ด้ ำนระบบสำรสนเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดจ้ ำงบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในกำรให้ บริ กำรงำนด้ ำนดังกล่ำว เนื่องจำกบริ ษัทยัง
มีจำนวนพนักงำน รวมไปถึงกิจกรรมทำงด้ ำนระบบสำรสนเทศน้ อย จึงไม่เกิดควำมคุ้มค่ำหำกบริ ษัทจะจัดหำบุคคลำกรในด้ ำน
ดังกล่ำวมำดำเนินกำรด้ วยตนเอง
จำกกำรดำเนินงำนและกำรควบคุมคุณภำพในกำรให้ บริ กำรต่ำงๆ ที่ดีอย่ำงต่อเนื่องตลอดตังแต่
้ เริ่ มต้ นก่อตังบริ
้ ษัท
จนถึงปั จจุบนั ทำให้ บริ ษัทมีควำมน่ำเชื่อถือและเป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้ต้องกำรใช้ น ้ำมันทังในและต่
้
ำงประเทศอย่ำงแพร่หลำย
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ทังนี
้ ้ สำมำรถสรุปกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทได้ ดงั นี ้
1) ธุรกิจจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่น

ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

บริ ษัทเป็ นผู้จัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ได้ แก่ น ้ำมันดีเซล น ้ำมันเตำ และน ้ำมันเบนซิน รวมถึง น ้ำมันหล่อลื่นต่ำงๆ
สำหรับเครื่ องยนต์ โดยจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ที่ได้ คณ
ุ ลักษณะและมำตรฐำนตรงตำมที่ได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ ำจำก
ผู้ผลิตหรื อผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงรำยใหญ่ (“Supplier”) เช่น บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น บริ ษัทมี
ช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยอยู่ 2 ช่องทำง คือ กำรจัดจำหน่ำยทำงทะเลและกำรจัดจำหน่ำยทำงบก กำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงทะเล
เป็ นกำรจำหน่ำยให้ แก่เรื อเดินทะเลประเภทต่ำงๆ เช่น เรื อ ขนส่งน ้ำมัน เรื อบรรทุกสินค้ ำ และเรื อบริ วำรของแท่นขุดเจำะน ้ำมัน
และก๊ ำซ เช่น เรื อลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์ /เครื่ องอุปโภคบริ โภค (Supply & Service Boat) เรื อโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew
Boat) เรื อประมง เป็ นต้ น ในกรณี ที่ลูกค้ ำต้ องกำรให้ บริ ษัทเป็ นผู้ขนส่งนำ้ มันให้ บริ ษัทจะจัดส่งนำ้ มัน ทำงเรื อขนส่งนำ้ มัน
(Barge) ให้ แก่เรื อของลูกค้ ำ ที่จอดอยู่กลำงทะเล และในกรณี ที่เรื อของลูกค้ ำ จอดเทียบท่ำ บริ ษั ทอำจจะจัด ส่งนำ้ มันทำง
รถบรรทุกน ้ำมันหรื อทำงเรื อขนส่งน ้ำมัน แล้ ว แต่ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังทำหน้ ำที่เป็ นผู้จัดหำและจัดส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในต่ำงประเทศ อำทิ สิงคโปร์ ลำว กัมพูชำ และ พม่ำ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
สัดส่วนรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงทะเล ในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 97.00
ร้ อยละ 93.27 และร้ อยละ 94.31 และร้ อยละ 92.5992.28 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ ตำมลำดับ
สำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงบกเป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นให้ แก่กลุ่มลูกค้ ำ ได้ แก่ โรงงำน
อุตสำหกรรม และกลุม่ ลูกค้ ำในธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทำงบก ธุรกิจกำรให้ บริ กำรรถโดยสำร เป็ นต้ น โดยจะขนส่งน ้ำมันโดย
ใช้ รถบรรทุกน ้ำมันเชื ้อเพลิงไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำร ทังนี
้ ้ สัดส่วนรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงบก โดยในปี
2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 3.00 ร้ อยละ 6.73 และร้ อยละ 5.69 และร้ อยละ 7.417.72
ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ ตำมลำดับ
บริ ษัทดำเนินกำรขำยผ่ำนผู้แทนกำรขำย (Sales Representative) ซึง่ มีกำรแบ่งกลุม่ ลูกค้ ำในควำมรับผิดชอบของ
ผู้แทนกำรขำยแต่ละรำยอย่ำงชัดเจน ผู้แทนขำยจะดำเนินกำรติดต่อลูกค้ ำซึง่ เป็ นผู้ใช้ น ้ำมันโดยตรง (End User) และพ่อค้ ำคน
กลำง (Wholesaler) เพื่อนำไปจำหน่ำยต่อให้ กบั ผู้ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงอีกทอดหนึง่ รวมไปถึงตัวแทนของเรื อต่ำงประเทศ (Ship
Agent) ต่ำงๆ ซึง่ ดูแลอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนระหว่ำงเรื อต่ำงประเทศซึง่ เข้ ำมำในน่ำนน ้ำไทย กับหน่วยงำนต่ำงๆ
ทังรำชกำรและเอกชนของไทย
้
ปั จจุบนั บริ ษัทมีผ้ แู ทนกำรขำย จำนวน 2 คน (ไม่รวมผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย) ซึง่ ผู้แทนกำรขำยแต่ละ
คนของบริ ษัทเป็ นผู้แทนขำยทีม่ ีประสบกำรณ์ในกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ ำที่อยูภ่ ำยใต้ กำร
ดูแลของตน
นอกจำกนี ้ ในกำรดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงและนำ้ มันหล่อลื่นทังทำงทะเลและทำงบก
้
บริ ษัทมีกำร
ควบคุมปริ มำณและคุณภำพของน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ทำกำรจัดส่งให้ กับลูกค้ ำ โดยจะทำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ผลิตหรื อ
ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงรำยใหญ่ซงึ่ จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ได้ มำตรฐำนสำกล และรับน ้ำมันเชื ้อเพลิ งจำกคลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงของ
ผู้ผลิตน ้ำมันหรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่นนๆ
ั ้ โดยตรง และในกรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ แก่ลกู ค้ ำ
ยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำร บริ ษัทจะทำกำรว่ำจ้ ำงผู้ขนส่งที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และทำกำรขนส่งด้ วยยำนพำหนะที่ได้
มำตรฐำนและไม่มีสิ่งปลอมปนในถังบรรทุกน ้ำมันเชื ้อเพลิง อีกทังบริ
้ ษัทยังมีกำรส่ง ผู้ควบคุมกำรจัดส่งของบริ ษัท (Inspector)

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 4

ส่วนที่ 1 ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ประจำกำรบนยำนพำหนะที่ใช้ ขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงตังแต่
้ ต้นทำงที่ทำกำรรับน ้ำมันเชือ้ เพลิงจนถึงจุดหมำยปลำยทำง เพื่อ
ป้องกันกำรปลอมปนและกำรสูญหำยของน ้ำมันเชื ้อเพลิงในระหว่ำงขันตอนกำรขนส่
้
งสินค้ ำ และสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ ำใน
ด้ ำนของคุณภำพของน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จดั ซื ้อกับทำงบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ ำ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์ในกำรจูงใจลูกค้ ำและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เพื่อควบคุมคุณภำพของลูกหนี ้ให้ มีประสิทธิภำพ บริ ษัทได้ จดั ตังคณะท
้
ำงำนพิจำรณำสินเชื่อเพื่อพิจำรณำเปิ ดบัญชีซื ้อขำยและ
กำหนดวงเงินและระยะเวลำในกำรให้ สนิ เชื่อให้ แก่ลกู ค้ ำแต่ละรำย โดยจะพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น ประวัติกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
และประวัติกำรชำระเงิน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อยังมีหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่อ
กำกับดูแลกำรให้ สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ ำ กำรพิจำรณำทบทวนวงเงินสินเชื่อและเครดิตเทอมของลูกค้ ำ และติดตำมเร่งรัดหนี ้สินอีกด้ วย
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ทังนี
้ ้ ธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่ นถือเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท โดยในปี 2553 – ปี 2555 และ
งวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำกธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงและน ้ำมันหล่อลื่น คิดเป็ นร้ อยละ
99.81 ร้ อยละ 98.61 และร้ อยละ 96.48 และร้ อยละ 97.9297.39 ของรำยได้ รวมของบริ ษัท ตำมลำดับ
2) ธุรกิจให้ บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้ บริการอื่นๆ แก่ ท่ พ
ี ักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่ นขุดเจาะ
นา้ มันและก๊ าซในทะเล (Supply Management)
ธุรกิจให้ บริ กำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้ บริ กำรอื่นๆ แก่ที่พกั อำศัยในทะเล เรื อเดินทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมัน
และก๊ ำซในทะเล (Supply Management) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
2.1 ธุรกิจบริการด้ านอาหาร ทาความสะอาด และซักรีด สาหรั บพนักงานประจาแท่ นขุดเจาะนา้ มันและก๊ าซในอ่ าว
ไทยบนเรือพักอาศัย (Catering and Service)

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจนขึ ้น

ในเดือนกรกฎำคม 2554 บริ ษัทเริ่ มให้ บริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด สำหรับพนักงำนประจำแท่นขุด
เจำะน ้ำมันและก๊ ำซในอ่ำวไทยบนเรื อพักอำศัย โดยบริ ษัทเข้ ำทำสัญญำรับจ้ ำงให้ บริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด
(Catering and Service) ให้ แก่พนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในอ่ำวไทยบนเรื อพักอำศัย กับบริ ษัท นทลิน
ออฟชอร์ จำกัด (“นทลิน ออฟชอร์ ”) ซึ่งเป็ นผู้รับสัมปทำนทังในส่
้ วนของเรื อพักอำศัย และบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด
และซักรี ด (Catering and Service) บนเรื อพักอำศัย จำกบริ ษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) อย่ำงไรก็
ตำม เนื่องจำกบริ ษัทยังไม่มคี วำมรู้และควำมชำนำญในธุรกิจ Catering and Service บริ ษัทจึงได้ เข้ ำทำสัญญำว่ำจ้ ำงให้ บริ กำร
ธุรกิจ Catering and Service กับบริ ษัท หัสดิน แคทเทอริ่ ง จำกัด (“หัสดิน”) ซึ่งเป็ นผู้ที่เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำร
ดำเนินธุรกิจกำรให้ บริ กำรด้ ำนนี ้ โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้สนับสนุนในเรื่ องเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่บริ ษัท หัสดิน แคทเทอริ่ ง จำกัด
เป็ นผู้จัดหำบุคลำกรในกำรให้ บริ กำรและสินทรัพย์ ที่ใช้ ในกำรให้ บริ กำร ซึ่งสัญญำทัง้ 2 ฉบับมีอำยุ 3 ปี เริ่ มตัง้ แต่วันที่ 9
กรกฎำคม 2554 ทังนี
้ ้ ในขันตอนกำรประมู
้
ลงำนบริ ษัทได้ ร่วมกับหัสดิน และที่ปรึกษำอีก 2 รำยที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ ำน Supply
Management ในกำรประเมินต้ นทุนต่ำงๆ เพื่อส่งต่อให้ นทลิน ออฟชอร์ นำไปใช้ ในกำรกำหนดรำคำประมูลงำน Catering and
Service (โปรดดูรำยละเอียดขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนและกำรเข้ ำร่ วมประมูลงำนในส่วนที่ 2 ข้ อ 3.2.3 กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย กำร
จัดหำและให้ บริ กำร กำรควบคุมคุณภำพของบริ กำร)
2.2 ธุรกิจให้ บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply)
ในเดือนกันยำยน 2555 บริ ษัทได้ เริ่ มดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบีย ง และ
บริ กำรอื่นๆ (General Supply) ให้ กับเรื อเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ วัสดุสิ ้นเปลือง
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 5

ส่วนที่ 1 ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

เครื่ องมือต่ำงๆ เป็ นต้ น บริ ษัทจะให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียง และบริ กำรอื่นๆ ที่ได้ คณ
ุ ภำพ
ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยจัดหำจำกผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำประเภทต่ำงๆ (“ผู้จดั จำหน่ำย”) ตำมที่ลกู ค้ ำมีควำมต้ องกำร โดย
บริ ษัทจะรับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำก่อนที่จะส่งคำสัง่ ซื ้อต่อไปยังผู้จดั จำหน่ำย เพื่อดำเนินกำรจัดเตรี ยม จัดหำสินค้ ำและจัดส่งให้ กบั
ลูกค้ ำยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำรต่อไป
ทังนี
้ ้ สัดส่วนรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรในธุรกิจ Catering and Service และธุรกิจ General Supply ในปี 2554 และปี
2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 1.30 และร้ อยละ 3.10 และร้ อยละ 2.012.67 ของรำยได้ รวมทังหมด
้
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ปั จจุบนั ในธุรกิจขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติมีจำนวนเรื อพักอำศัย (Accommodation Barge) จำนวน 2 ลำ และ
แท่นที่พกั อำศัยและแท่นสำรวจและแท่นขุดเจำะที่มีกำรให้ บริ กำร Catering and Service จำนวน 29 แท่น รวมทังหมดเท่
้
ำกับ
31 แห่ง ที่มีกำรให้ บริ กำร Catering and Service (ที่มำ: หัสดิน) ซึง่ มีผ้ ใู ห้ บริ กำรในธุรกิจ Catering and Service จำนวน 4 รำย
นอกจำกนี ้ รั ฐ บำลได้ มี กำรประกำศเปิ ดให้ ยื่ นขอสัมปทำนปิ โตรเลีย ม ครั ง้ ที่ 21 เมื่อ เดื อนมิถุนำยน 2555 ซึ่ง จะ
ก่อให้ เกิดควำมต้ องกำรที่พกั อำศัยในทะเลและบริ กำรต่ำงๆ บนที่พกั อำศัย รวมถึงควำมต้ องกำรเสบียงอำหำรและวัสดุสิ ้นเปลือง
ต่ำงๆ ของแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล และเรื อบริ วำรต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ ้น
ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่น
บริ ษัทมีสดั ส่วนกำรจัดจำหน่ำยให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นเรื อบรรทุกน ้ำมันและเรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะในปี 2553 - ปี 2555
เท่ำกับร้ อยละ 74.91 ร้ อยละ 70.28 และร้ อยละ 72.41 ตำมลำดับ ซึ่งกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นเรื อบรรทุกน ้ำมันและเรื อบริ วำรแท่นขุด
เจำะถือเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริ ษัท ดังนัน้ ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัท จึงมีควำมสัมพันธ์ กบั ปริ มำณกำร
ผลิตน ้ำมัน และกิจกรรมกำรขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ น ้ำมันของเรื อบรรทุกน ้ำมันที่ใช้ ขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมจำกแท่นขุดเจำะกลำงทะเลมำยังโรงกลัน่ หรื อคลัง น ้ำมัน และเรื อบริ วำรของแท่นขุดเจำะและก๊ ำซ ในขณะเดียวกัน
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงของบริ ษัท ยังสัมพันธ์ กับปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในประเทศ ที่เกิดขึ ้นจำกกำร
เพิ่ม ขึน้ ของจ ำนวนเรื อ และ กำรใช้ น ำ้ มันของเรื อขนส่งน ำ้ มันระหว่ำงโรงกลัน่ และ/หรื อคลัง น ำ้ มันต้ นทำงไปยัง คลัง น ำ้ มัน
ปลำยทำง เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นเรื อประเภทอื่นๆ เช่น เรื อประมง เรื อห้ อ งเย็น และเรื อโดยสำรข้ ำมฟำก (Ferry)
เป็ นต้ น โดยมีสดั ส่วนของลูกค้ ำกลุม่ นี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 22.26 ร้ อยละ 22.09 และร้ อยละ 19.96 ในปี 2553 - ปี 2555 ตำมลำดับ


อุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิง

น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่มีปริ มำณกำรผลิตและกำรจำหน่ำยมำกที่สดุ ในประเทศ คือ น ้ำมันดีเซล ซึง่ มีปริ มำณกำรผลิตเท่ำกับ
ร้ อยละ 52.13 ร้ อยละ 52.88 และร้ อยละ 54.21 ของปริ มำณกำรผลิตในประเทศทังหมดในปี
้
2553 – ปี 2555 ตำมลำดับ และมี
ปริ มำณกำรจำหน่ำย เท่ำกับร้ อยละ 55.60 ร้ อยละ 56.33 และร้ อยละ 57.54 ของปริ มำณกำรจำหน่ำยในประเทศทังหมด
้
ในปี
2553 – ปี 2555 ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มำณกำรผลิตในปี 2553 กับปี 2554 พบว่ำ ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมันเชือ้ เพลิงโดยรวมในปี
2554 ลดลงประมำณร้ อยละ 2.29 จำกปี 2553 อย่ำงไรก็ตำม ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2554 มีปริ มำณเพิ่มขึ ้น
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จำกในปี 2553 ประมำณร้ อยละ 2.50 โดยน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันอำกำศยำนมีกำรปริ มำณจำหน่ำยเพิ่มสูงขึ ้นกว่ำในปี 2553 อยู่
ร้ อยละ 3.85 และ ร้ อยละ 7.74 ตำมลำดับ และหำกเปรี ยบเทียบปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงของปี 2554 และ
ปี 2555 พบว่ำมีปริ มำณกำรผลิตน ้ำมันเพิ่มขึ ้นรวม ร้ อยละ6.09 โดยปริ มำณกำรผลิตของน ้ำมันทุกประเภทเพิ่มขึ ้น ยกเว้ นน ้ำมัน
อำกำศยำนและน ้ำมันก๊ ำดที่มีปริ มำณกำรผลิตลดลง สำหรับปริ มำณกำรจำหน่ำยนัน้ ในปี 2555 มีอตั รำกำรปรับตัวเพิ่มขึ ้นที่
ร้ อยละ 4.91 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นของกำรจำหน่ำยน ้ำมันดีเซล น ้ำมันเบนซิน และน ้ำมันอำกำศยำน
จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ ในปี 2556 ปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ำยของน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในประเทศมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 ซึง่ จะช่วยเพิม่ โอกำสในกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัท ทังที
้ ่เป็ นกำรจำหน่ำยให้ กบั ผู้ใช้
น ้ำมันโดยตรงตำมปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันที่เพิม่ ขึ ้น และกำรจำหน่ำยให้ กบั เรื อขนส่งน ้ำมันระหว่ำงโรงกลัน่ และ/หรื อคลังต้ นทำง ไป
ยังคลังปลำยทำง ที่จะขนส่งเพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันที่เพิ่มขึ ้นด้ วย


อุตสาหกรรมการขุดเจาะนา้ มันและก๊ าซในทะเล

ปั จจุบนั มีกำรให้ สมั ปทำนขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ จำนวน 63 สัมปทำน แบ่งออกเป็ น 79 แปลง (Block) มีพื ้นที่รวม
225,893 ตร.กม.โดยแบ่งออกเป็ นพื ้นที่ขุดเจำะบนบกจำนวน 33 สัมปทำน แบ่งออกเป็ น 40 แปลง บนพื ้นที่ 76,681 ตร.กม.
พื ้นที่ขดุ เจำะในทะเลฝั่ งอ่ำวไทย จำนวน 29 สัมปทำน โดยแบ่งออกเป็ น 36 แปลง มีพื ้นที่ 104,690 ตร.กม. และ พื ้นที่ขดุ เจำะใน
ทะเลฝั่ งอันดำมัน จำนวน 1 สัมปทำน ซึ่งมีจำนวนแปลงทังหมด
้
3 แปลง บนพืน้ ที่ 44,521 ตร.กม. ทังนี
้ ้ ยังไม่นบั รวมพื ้นที่
พัฒนำร่ วมไทย-มำเลเซีย และพืน้ ที่ทับซ้ อนไทย-กัมพูชำ ซึ่งมีพืน้ ที่ประมำณ 7,250 ตร.กม. และ 26,000 ตร.กม. ซึ่งยังอยู่
ระหว่ำงขันตอนเตรี
้
ยมกำรผลิตและอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำ ตำมลำดับ โดยสัมปทำนแหล่งขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติทงหมด
ั้
ของไทย มีจำนวนแท่นผลิตปิ โตรเลียมทัง้ หมด 331 แท่น และมีจำนวนเรื อผลิตและเรื อกักเก็บปิ โตรเลียม รวมถึงแท่นผลิต
ชัว่ ครำว จำนวน 16 ลำ (ที่ มำ: กรมเชือ้ เพลิง ธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน) โดยในปี 2553 – ปี 2555 มีกำรผลิตปิ โตรเลียม
(ประกอบด้ วย ก๊ ำซธรรมชำติ ก๊ ำซธรรมชำติเหลวหรื อคอนเดนเสท และน ้ำมันดิบ) เฉลีย่ เท่ำกับ 675,733 บำร์ เรลต่อวัน เทียบเท่ำ
นำ้ มัน ดิบ 637,976 บำร์ เรลต่อวัน เที ยบเท่ำนำ้ มันดิ บ และ 797,143 บำร์ เรลต่อวัน เทีย บเท่ำนำ้ มันดิบ ตำมลำดับ (ที่มำ:
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน) ทัง้ นี ้ ในปี 2555 รั ฐบำลได้ มีก ำรประกำศให้ เ ปิ ดยื่นขอสัมปทำน
ปิ โตรเลียม ครัง้ ที่ 21 จำนวน 22 แปลง แบ่งเป็ นบนบก จำนวน 17 แปลง และในทะเล จำนวน 5 แปลง ครอบคลุมพืน้ ที่ประมำณ
46,000 ตร.กม. (ที่มำ: กรมเชื ้อเพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน) ซึง่ จะส่งผลให้ มีกำรผลิตปิ โตรเลียมในประเทศเพิ่มสูงขึ ้น
จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ ปริ มำณกำรควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันสำหรับเรื อบรรทุกน ้ำมัน เรื อบริ วำรแท่นขุด
เจำะ และเรื อที่เกี่ยวข้ องประเภทอื่นๆ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณกำรเพิ่มขึ ้นของพื ้นที่ขดุ เจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีโอกำสเพิ่มปริ มำณกำรขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ำดังกล่ำวได้ ในอนำคต


อุตสาหกรรมการขนส่ งทางนา้

สำหรับกำรขนส่งทำงน ้ำนัน้ จำกสถิติกำรคมนำคมล่ำสุด (ที่มำ: กระทรวงคมนำคม) ของกระทรวงคมนำคม ปริ มำณ
กำรขนส่งสินค้ ำทำงน ้ำรวมของประเทศ ซึง่ หมำยถึง กำรขนส่งทำงน ้ำภำยในประเทศ (Inland Waterway) และกำรขนส่งชำยฝั่ ง
ทะเลของประเทศ (Coastal) มีปริ มำณกำรขนส่งในปี 2553 และ ปี 2554 คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 16.4 และร้ อยละ 17.4 ของ
ปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำทังหมดในประเทศ
้
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สำหรับปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำทำงชำยฝั่ งทะเล (Coastal) ในปี 2553 และปี 2554 มีปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำเท่ำกับ
36.7 ล้ ำนตัน และ 41.3 ล้ ำนตัน ตำมลำดับ และสินค้ ำที่มีปริ มำณกำรขนส่งทำงชำยฝั่ งทะเลมำกที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ซึง่ ในปี 2553 และปี 2554 มีปริ มำณกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำนวน 31.2 ล้ ำนตัน และ 34.7 ล้ ำนตัน ตำมลำดับ หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 84.8 และ 84.0 ของปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำทำงชำยฝั่ งทะเลทังหมด
้
ซึ่งในปี 2554 มีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ
12.4 จำกปี 2553
สำหรับปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศนัน้ กำรขนส่งทำงน ้ำมีสดั ส่วนสูงที่สดุ ที่ 192.4 ล้ ำนตัน และ 193.6
ล้ ำนต้ น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 89.0 และ 88.8 ของปริ มำณสินค้ ำที่ขนส่งระหว่ำงประเทศทัง้ หมด ในปี 2553 และปี 2554
ตำมลำดับ ซึง่ ในปี 2554 มีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 0.65 จำกปี 2553
โดยในส่วนของกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทังหมดในประเทศ
้
(ไม่รวมกำรขนส่งทำงท่อ) นัน้ ในปี 2553 และปี
2554 มีกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมเท่ำกับ 65.0 ล้ ำนตัน และ 67.1 ล้ ำนตัน ตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ นสัดส่วนกำรขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำงถนน ทำงรำง ทำงน ้ำภำยในประเทศ (Inland Waterway) และทำงชำยฝั่ ง (Coastal) ในปี 2553
เท่ำกับ ร้ อยละ 46.7 ร้ อยละ 4.3 ร้ อยละ 1.1 และ ร้ อยละ 48.0 ตำมลำดับ สำหรับในปี 2554 มีสดั ส่วนกำรขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมทำงถนน ทำงรำง ทำงน ้ำภำยในประเทศ และทำงชำยฝั่ ง เท่ำกับ ร้ อยละ 43.5 ร้ อยละ 4.0 ร้ อยละ 0.9 และ ร้ อยละ
51.6 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ในปี 2554 มีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 3.3 จำกปี 2553
จำกข้ อมูลของกรมเจ้ ำท่ำ ณ เดือนกรกฎำคม 2555 ประเทศไทยมีจำนวนเรื อที่จดทะเบียนทังหมด
้
จำนวน 85,065 ลำ
โดยเป็ นเรื อที่มีขนำดเล็กกว่ำ 500 ตันกรอส อยูร่ ้ อยละ 97.4 ของจำนวนเรื อทังหมด
้
โดยประเภทของเรื อที่มีจำนวนมำกที่สดุ คือ
เรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรประมง เช่น เรื อประมง และ เรื อห้ องเย็น จำนวน 43,079 ลำ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 50.6 ของจำนวน
เรื อทังหมด
้
ซึง่ ประมำณร้ อยละ 99.9 ของเรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรประมงเป็ นเรื อที่มีขนำดเล็กกว่ำ 500 ตันกรอส สำหรับเรื อที่
ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรขนส่งสินค้ ำ มีจำนวน 11,379 ลำ และเป็ นเรื อที่มีขนำดเล็กกว่ำ 500 ตันกรอส ประมำณ ร้ อยละ 85.8
ของจำนวนเรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรขนส่งสินค้ ำ เรื อขนส่งปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ มีจำนวน 614 ลำ ซึง่ ประมำณร้ อยละ 54.2
เป็ นเรื อขนำดมำกกว่ำ 500 ตันกรอส
ทังนี
้ ้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับจำนวนเรื อที่จดทะเบียนทังหมดในปี
้
2554 แล้ วพบว่ำ จำนวนเรื อจดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจำก
78,944 ลำ ในปี 2554 เป็ น 85,065 ลำ ณ เดือนกรกฏำคม ปี 2555 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 7.75 จำกปี 2554 โดยเรื อที่
มีจำนวนมำกที่สดุ ยังคงเป็ นเรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรประมง ร้ อยละ 48.7 รองลงมำเป็ นเรื อโดยสำร และเรื อขนส่งสินค้ ำ ซึ่งมี
สัดส่วนเท่ำกับ ร้ อยละ 21.3 และร้ อยละ 14.2 ตำมลำดับ สำหรับเรื อขนส่งปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ในปี 2554 มีจำนวน 619 ลำ
ซึง่ เป็ นเรื อที่มีขนำดมำกกว่ำ 500 ตันกรอส สัดส่วนเท่ำกับ 54.0 ของเรื อขนส่งปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทงหมด
ั้
(ที่มำ: กรมเจ้ ำท่ำ)
จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น จะเห็นว่ำ จำนวนเรื อจดทะเบียน ทังที
้ ่เป็ นเรื อขนส่งสินค้ ำ เรื อโดยสำร และเรื อประมง มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้น ในขณะที่เรื อขนส่งปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ มีจำนวนลดลงเล็กน้ อย ซึ่งกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนเรื อจดทะเบียนจะช่วยให้
ปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงของเรื อประเภทดังกล่ำวมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมไปด้ วย โดยเรื อประเภทดังกล่ำวก็เป็ นหนึ่งในกลุม่
ลูกค้ ำที่บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันให้ ทังนี
้ ้ ยังไม่รวมเรื อสัญชำติต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ ำมำในประเทศไทยและเรื อที่สญ
ั จรอยู่ใน
ภูมิภำคนี ้ ซึง่ เรื อกลุม่ ดังกล่ำวถือเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัท
การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
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 ธุรกิจจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่น
ในตลำดผู้จดั จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง และน ้ำมันหล่อลื่นให้ กบั เรื อเดินทะเลมีผ้ ปู ระกอบกำรอยู่หลำยรำยด้ วยกัน โดย
สำมำรถแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ หลัก ได้ แก่
1. กลุม่ ผู้ประกอบกำรที่เป็ นผู้ผลิตน ้ำมัน ได้ แก่ บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริ ษัท
เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน)
เป็ นต้ น
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตนำ้ มัน ได้ แก่ เช่น บริ ษัท แมกซ์ เอ็นเนอยี่ (1998) จำกัด บริ ษัท เวิลด์
บังเกอร์ จำกัด บริ ษัท มำรี นออยล์อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด และบริ ษัท นำวี อินเตอร์ เทรด จำกัด เป็ นต้ น ซึ่ง
บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบกำรที่อยูใ่ นประเภทนี ้
โดยส่ว นใหญ่ ผู้ผ ลิ ต น ำ้ มัน จะประกอบธุ ร กิ จ กำรจัด จ ำหน่ ำ ยและบริ ก ำรขนส่ง น ำ้ มัน ควบคู่กัน อย่ำ งไรก็ ต ำม
ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี ้มีขนำดของธุรกิจที่ใหญ่ และให้ ควำมสำคัญต่อลูกค้ ำที่มีปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อสูง เท่ำนัน้ จึงทำให้ ผ้ ตู ้ องกำรใช้
น ้ำมันรำยย่อยโดยมำกต้ องทำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ประกอบกำรที่ไม่ได้ ผลิตน ้ำมัน แม้ จะมีรำคำที่สงู กว่ำ ก็ตำม
บริ ษัทเป็ นคู่ค้ำของผู้ประกอบกำรที่ผลิตน ้ำมันเหล่ำนี ้ โดยบริ ษัทจะรับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำรำยย่อยหลำยๆ รำย ทำให้
ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อของบริ ษัทกับผู้ผลิตน ้ำมันจึงมีปริ มำณสูง ทำให้ สำมำรถจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ รำคำที่ต่ำ และสำมำรถดึงดูด
ผู้ต้องกำรใช้ นำ้ มันได้ ประกอบกับกำรให้ ควำมสำคัญต่อกำรให้ บริ กำรที่ซื่อสัตย์ น่ำเชื่อถื อ ถูกต้ อง และตรงต่อเวลำ และมี
มำตรกำรควบคุมคุณภำพสินค้ ำที่รัดกุม ทำให้ บริ ษัทสำมำรถแข่งขันได้ กบั ผู้จดั จำหน่ำยน ้ำมัน ที่เป็ นผู้ประกอบกำรที่ไม่ได้ ผลิต
น ้ำมันรำยอื่นๆ ได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรให้ วงเงินสินเชื่อและระยะเวลำสินเชื่อแก่ลกู ค้ ำแต่ละรำย ตำมปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระเงินและประวัติกำรชำระเงินของลูกค้ ำแต่ละรำย ซึง่ ผู้ผลิตน ้ำมันส่วนใหญ่มีกำรจำกัดกำรให้ สินเชื่อแก่
ลูกค้ ำ จึงเป็ นอีกหนึง่ กลยุทธ์ที่สร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษัท นอกเหนือจำกเรื่ องรำคำขำย คุณภำพของสินค้ ำ และ
บริ กำรที่นำ่ เชื่อถือและครบวงจร
 ธุรกิจให้ บริการ Supply Management
เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

ในส่วนของธุรกิจให้ บริ กำร Catering and Service แก่เรื อพักอำศัย แท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ รวมถึงแท่นพักอำศัย
นัน้ มีผ้ ปู ระกอบกำรอยู่จำนวน 4 รำย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทต่ำงชำติ ประกอบด้ วย Compass Group, Seadue Catering,
Sodexco (Amarit) และหัสดิน โดยผู้ประกอบกำรทัง้ 4 รำย มีกำรให้ บริ กำรบนแท่นขุดเจำะ แท่นพักอำศัย และเรื อพักอำศัย
จำนวน 31 แห่ง ในทะเลฝั่ งอ่ำวไทย ในกรณีที่จะมีกำรจัดจ้ ำงผู้ประกอบกำร Catering and Service นัน้ ผู้รับสัมปทำนแท่นขุด
เจำะ แท่นพักอำศัย หรื อเรื อพักอำศัย จะดำเนินกำรเปิ ดให้ มีกำรเสนอรำคำจำกผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆ ที่มีประวัติกำรทำงำนที่ดี
โดยจะพิจำรณำจัดจ้ ำงผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำและเงื่อนไขในกำรให้ บริ กำรที่ดีที่สดุ ดังนัน้ รำคำในกำรให้ บริ กำร ประวัติกำร
ทำงำนที่ดี และฐำนะกำรเงินที่มนั่ คง จึงเป็ นปั จจัยสำคัญที่ใช้ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ให้ บริ กำรในธุรกิจนี ้
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ในส่วนของธุรกิจ General Supply นัน้ ลูกค้ ำจะว่ำจ้ ำงผู้ประกอบกำร โดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ ที่ดี มีประวัติใน
กำรให้ บริ กำรที่ดี และนำเสนอสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพในรำคำที่สมเหตุสมผล ดังนัน้ ผู้ประกอบกำรที่มีควำมสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ ำ และ
มีควำมได้ เปรี ยบในเรื่ องของต้ นทุนในกำรจัดเตรี ยม จัดหำ สินค้ ำ มีควำมได้ เปรี ยบกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอื่น

ผลการดาเนินงาน
 รายได้
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
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รำยได้ รวมของบริ ษั ทสำหรั บปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 เท่ำกับ 1,561.94 ล้ ำนบำท
2,535.45 ล้ ำนบำท และ 2,700.85 ล้ ำนบำท และ 650.701,322.40 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ บริ ษัทมีรำยได้ หลักมำจำกธุรกิ จจัด
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ทังทำงทะเลและทำงบก
้
คิดเป็ นร้ อยละ 99.81 ร้ อยละ 98.61 และร้ อยละ 96.48 และ
ร้ อยละ 97.9297.39 ของรำยได้ รวม ในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมี
รำยได้ จำกธุรกิจบริ กำรด้ ำนอำหำร วัตถุดิบ และให้ บริ กำรอื่นๆ แก่ที่พกั อำศัยในทะเล เรื อเดินทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและ
ก๊ ำซในทะเล (Supply Management) ในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 1.30 และร้ อย
ละ 3.10 และร้ อยละ 2.012.35 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ
ในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื อ้ เพลิงและ
น ้ำมันหล่อลืน่ จำนวน 1,558.99 ล้ ำนบำท 2,500.32 ล้ ำนบำท และ 2,605.81 ล้ ำนบำท และ 637.101,287.83 ล้ ำนบำท โดยใน
ปี 2554 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 60.38 เมื่อเทียบกับปี 2553 และในปี 2555 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับปี 2554 และในงวด 36
เดือนแรกของปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.538.26 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันเมื่อปี ก่อน ซึ่งรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
และน ้ำมันหล่อลืน่ เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุมำจำกรำคำขำยของน ้ำมันทีป่ รับตัวสูงขึ ้นและปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันที่
เพิ่มขึ ้นในปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553 แม้ ว่ำในปี 2555 บริ ษัทมีปริ มำณกำรขำยน ้ำมันลดลงจำกปี 2554 ก็ตำม โดยงวด 36
เดือนแรกของปี 2556 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนมีอตั รำกำรเติบโตของยอดขำยเพิ่มขึ ้นจำกปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
ที่เพิ่มขึ ้น
ปริ มำณกำรขำยน ้ำมันของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2553 – ปี 2554 เท่ำกับ 77.31 ล้ ำนลิตร และ 97.74
ล้ ำนลิตร ตำมลำดับ หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26.43 จำกปี 2553 เนื่องจำกกลุม่ ลูกค้ ำเก่ำมีกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันเพิ่มขึ ้น สืบเนื่องจำกกำร
ตัง้ รำคำขำยของบริ ษัทที่สำมำรถแข่งขันกับผู้จำหน่ำ ยนำ้ มันรำยอื่ นได้ และควำมเชื่ อถื อในคุณภำพและบริ กำรของบริ ษั ท
ประกอบกับบริ ษัทขยำยฐำนลูกค้ ำไปยังกลุม่ ลูกค้ ำใหม่ที่มีศกั ยภำพ ทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ ำในประเทศและลูกค้ ำในต่ำงประเทศ จึงทำให้
ปริ มำณกำรขำยน ้ำมันของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับบริ ษัทเริ่ มขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันทำง
บกในปลำยปี 2553 ยังช่วยเพิ่มปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันอีกด้ วย
สำหัรบหรับปี 2555 บริ ษัทมีปริ มำณกำรขำยน ้ำมันเท่ำกับ 96.67 ล้ ำนลิตร หรื อลดลงร้ อยละ 1.09 จำกปี 2554 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทลดปริ มำณกำรขำยน ้ำมันให้ แก่ลกู ค้ ำที่มีควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถชำระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทได้ ซึ่งเป็ น
ลูกค้ ำที่มีปริ มำณกำรซื ้อน ้ำมันค่อนข้ ำงสูง ในขณะเดียวกัน บริ ษัทมีกำรหำลูกค้ ำรำยใหม่เข้ ำมำทดแทน
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และสำหรับงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีปริ มำณกำรขำยน ้ำมันเท่ำกับ 24.1849.75 ล้ ำนลิตร เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
18.9314.46 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันเมื่อปี ก่อนซึง่ มีปริ มำณกำรขำยเท่ำกับ 20.3343.46 ล้ ำนลิตร
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56
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ทังนี
้ ้ ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันส่วนใหญ่เกิดจำกกำรขำยน ้ำมันทำงทะเล โดยในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36
เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงทะเล เท่ำกับ 75.46 ล้ ำนลิตร 91.46 ล้ ำนลิตร และ 91.25 ล้ ำน
ลิตร และ 22.4046.01 ล้ ำนลิตร ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 97.61 ร้ อยละ 93.58 และร้ อยละ 94.39 และร้ อยละ
92.6192.49 ของปริ มำณกำรขำยน ้ำมันทังหมด
้
อย่ำงไรก็ตำม ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงบกยังมีปริ มำณไม่มำกนักเมื่อ
เทียบกับปริ มำณกำรขำยน ้ำมันทำงทะเล โดยในปี 2553 - ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีปริ มำณกำร
จำหน่ำยน ้ำมันทำงบก เท่ำกับ 1.85 ล้ ำนลิตร 6.28 ล้ ำนลิตร และ 5.42 ล้ ำนลิตร และ 1.793.74 ล้ ำนลิตร ตำมลำดับ หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 2.39 ร้ อยละ 6.42 และร้ อยละ 5.61 และร้ อยละ 7.397.51 เมื่อเทียบกับปริ มำณกำรขำยน ้ำมันโดยรวม ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันและรำคำเฉลีย่ ของน ้ำมัน แสดงในแผนภำพดังต่อไปนี ้

นอกจำกปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันแล้ ว รำคำขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นที่เพิ่มขึ ้นก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทำ
ให้ ยอดขำยของบริ ษัทเติบโตขึ ้น กล่ำวคือ ในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีรำคำเฉลี่ยของน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง เท่ำกับ 19.90 บำทต่อลิตร 25.41 บำทต่อลิตร และ 26.76 บำทต่อลิตร และ 26.1325.68 บำทต่อลิตร ตำมลำดับ
ในขณะที่รำคำเฉลีย่ ของน ้ำมันหล่อลืน่ เท่ำกับ 64.11 บำทต่อลิตรในปี 2553 69.43 บำทต่อลิตรในปี 2554 และ 75.14 บำทต่อ
ลิตรในปี 2555 และ 74.7576.43 บำทต่อลิตรในงวด 36 เดือนแรกของปี 2556
ในปี 2554 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรในธุรกิจ Supply Management จำนวน 32.92 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นรำยได้ ที่
เกิดขึ ้นจำกกำรให้ บริ กำรในธุรกิจบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ดให้ แก่พนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ
บนเรื อพักอำศัย (Catering and Service) โดยเป็ นกำรรับรู้ รำยได้ ตงแต่
ั ้ เดือนกรกฎำคม 2554 - ธันวำคม 2554 และปี 2555
บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรในธุรกิจ Supply Management จำนวน 83.84 ล้ ำนบำท ซึ่งเกิดขึ ้นจำกกำรให้ บริ กำรในธุรกิจ
บริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด ให้ แก่พนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในอ่ำวไทย บนเรื อพักอำศัย
(Catering and Service) ที่รับรู้รำยได้ เต็มปี และธุรกิจกำรให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดิบ เพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียงและ
บริ กำรอื่นๆ (General Supply) ที่เริ่ มให้ บริ กำรเมื่อเดือนกันยำยน 2555 และในงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีรำยได้ จำก
กำรให้ บริ กำร Supply Management จำนวน 13.1031.12 ล้ ำนบำท โดยมีสดั ส่วนของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.30 และร้ อยละ 3.10 และร้ อยละ 2.012.35 ของรำยได้ รวมของบริ ษัท ตำมลำดับ
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นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีรำยได้ อื่น ได้ แก่ กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ รำยได้ เงินปั นผล รำยได้ ดอกเบี ้ย
จำกค่ำปรับกำรชำระเงินล่ำช้ ำของลูกหนี ้ และรำยได้ อื่นๆ โดยในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 เท่ำกับ
2.95 ล้ ำนบำท 2.22 ล้ ำนบำท และ 11.20 ล้ ำนบำท และ 0.442.78 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้ อยละ 0.19 ร้ อยละ 0.09 และ
0.41 และร้ อยละ 0.070.26 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ
 ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ น

ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

ในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนขำยน ้ำมัน ซึ่งประกอบด้ วย ต้ นทุนน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ค่ำพิธีกำรและศุลกำกร (กรณีเป็ นกำรขำยระหว่ำงประเทศ) ค่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบ (Surveyor) ค่ำขนส่ง
และค่ำนำยหน้ ำ เท่ำกับ 1,496.13 ล้ ำนบำท 2,398.45 ล้ ำนบำท และ 2,497.09 ล้ ำนบำท และ 606.181,215.34 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นร้ อยละ 95.97 ร้ อยละ 95.91 และร้ อยละ 95.83 และร้ อยละ 95.1594.37 ของรำยได้ จำกกำรขำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นจำก
กำรจำหน่ำยน ้ำมัน (รวมค่ำขนส่งและค่ำนำยหน้ ำ) เท่ำกับร้ อยละ 4.03 ร้ อยละ 4.09 และร้ อยละ 4.17 และร้ อยละ4.855.63
ตำมลำดับ
ในขณะที่ บริ ษัทมีต้นทุนกำรให้ บริ กำรเกิดขึ ้นจำกกำรให้ บริ กำรในธุรกิจ Supply Management ในปี 2554 จำนวน
30.94 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นต้ นทุนจำกธุรกิจ Catering and Service ที่เริ่ มให้ บริ กำรตังแต่
้ เดือนกรกฎำคม 2554 สำหรับปี 2555
บริ ษัทมีต้นทุนกำรให้ บริ กำร เท่ำกับ 78.07 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นต้ นทุนในกำรให้ บริ กำรที่เ กิดจำกกำรให้ บริ กำรในธุรกิจ Catering
and Service ซึง่ รับรู้เต็มปี และธุรกิจ General Supply ที่เริ่ มให้ บริ กำรเมื่อเดือนกันยำยน 2555 สำหรับงวด 36 เดือนแรกของปี
2556 บริ ษัทมีต้นทุนกำรให้ บริ กำร เท่ำกับ 12.4828.85 ล้ ำนบำท ซึ่งต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรคิดเป็ นร้ อยละ 94.0092.13 และ
ร้ อยละ 93.1193.68 และร้ อยละ 94.8292.71 ของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี
2556 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นจำกกำรให้ บริ กำร
เท่ำกับร้ อยละ 6.007.87 และ ร้ อยละ 6.896.32 และร้ อยละ 5.187.29 ตำมลำดับ
ในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยและให้ บริ กำร เท่ำกับ 62.87
ล้ ำนบำท 104.29 91 ล้ ำนบำท และ 114.49 02 ล้ ำนบำท และ 31.6074.76 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ น ร้ อยละ 4.03 ร้ อย
ละ 4.12 14 และร้ อยละ 4.26 24 และร้ อยละ 4.865.67 ตำมลำดับ
 ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร ค่ าตอบแทนผู้บริหาร และกาไรจากการดาเนินงาน
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ในปี 2553 - ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย (ไม่รวมค่ำขนส่ง ค่ำนำยหน้ ำ
และค่ำที่ปรึ กษำในธุรกิจบริ กำร) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร และค่ำตอบแทนผู้บริ หำร เท่ำกับ 22.65 ล้ ำนบำท 29.64 ล้ ำนบำท
และ 36.34 ล้ ำนบำท และ 12.6939.18 ล้ ำนบำท โดยส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำรับรอง ค่ำที่ปรึ กษำ
และหนี ้สงสัยจะสูญ โดยในปี 2554 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร และค่ำตอบแทนผู้บริ หำร เพิ่มขึ ้นจำกปี 2553
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ที่เพิ่มขึ ้นตำมกำรเพิ่มของจำนวนพนักงำนเพื่อรองรับกำร
ขยำยตัวของธุรกิ จ กำรเพิ่มขึน้ ของค่ำที่ปรึ กษำเกี่ ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรนำหลักทรั พย์ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ และค่ำเสื่อมรำคำที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรย้ ำยสำนักงำน สำหรับปี 2555 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
และค่ำตอบแทนผู้บริ หำร เพิ่มขึ ้นจำกปี 2554 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำรับรอง
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ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำเสือ่ มรำคำของสำนักงำนใหม่ที่รับรู้เต็มปี สำหรับงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรขำย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร และค่ำตอบแทนผู้บริ หำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 71.1135.12 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันเมื่อปี ก่อน
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน และกำรตังส
้ ำรองหนี ้สงสัยจะสูญในงวด 36 เดือนแรกของปี
2556 โดยบริ ษัทมีอตั รำกำไรจำกกำรดำเนินงำนร้ อยละ 2.77 ร้ อยละ 3.06 และร้ อยละ 3.30 และร้ อยละ 2.844.29 ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ลดลงในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 นัน้ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรตังส
้ ำรองหนี ้สงสัยจะ
สูญที่เกิดขึ ้นในช่วงดังกล่ำว โดยหำกไม่รวมมูลค่ำของกำรตังส
้ ำรองหนี ้สงสัยจะสูญแล้ วพบว่ำ บริ ษัทจะมีอตั รำกำไรจำกกำร
ดำเนินงำนที่เพิ่มสูงขึน้ กว่ำ อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนในอดีตที่ผ่ำนมำ อีกทัง้ โดยปกติของธุรกิจที่บริ ษัทดำเนินงำนนัน้
ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 4 และช่วงต้ นของไตรมำสที่ 1 ของทุกปี จะเป็ นช่วงเวลำที่บริ ษัทจะมีรำยได้ น้อยกว่ำช่วงเวลำอื่นๆ ของปี
อันเป็ นผลมำจำกสภำพภูมิอำกำศในทะเล ซึง่ เป็ นแหล่งรำยได้ หลักของบริ ษัทอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นนับ
จำกปี 2553 เนื่องจำกบริ ษัทมีรำยได้ ที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่บริ ษัทมีกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยที่มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
จึงทำให้ คำ่ ใช้ จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร และค่ำตอบแทนผู้บริ หำรเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ำสัดส่วนกำรเพิ่มขึ น้
ของยอดขำย รวมไปถึงกำรขยำยไปยังธุรกิจ Supply Management ที่มีอตั รำกำไรสูงและกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนลูกค้ ำที่มีอตั รำ
กำไรที่ดี
 ต้ นทุนทางการเงิน
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ในปี 2553 – ปี 2554 บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน ได้ แก่ ดอกเบี ้ยจ่ำย ค่ำธรรมเนียมธนำคำร และอื่นๆ เท่ำกับ 2.57
ล้ ำนบำท และ 11.82 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2554 ต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันที
้ ่เพิ่มขึ ้นตำมกำรเติบโตของยอดขำย และในปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 8.95
ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2554 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของเงิ นเกิ นบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิ น อัน
เนื่องมำจำกกำรที่บริ ษัทมีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอที่จะใช้ ซื ้อน ้ำมันจำก Supplier และชำระคืนหนี ้จำกธนำคำร สำหรับงวด 36
เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 1.684.54 ล้ ำนบำท ลดลงเพิ่มขึ ้นจำกงวดเดียวกันเมื่อปี ก่อน เนื่องจำก
มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันลดลงเพิ
้
่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2555 เหลือจำนวน 86.3077.87 ล้ ำนบำท
 ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
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ในปี 2553 - ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีภำษี เงินได้ จำนวน 12.74 ล้ ำนบำท 20.02 ล้ ำนบำท
และ 16.54 ล้ ำนบำท และ 3.5810.52 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2553 – ปี 2554 บริ ษัทเสียภำษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตรำ
ร้ อยละ 30 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อคำนวณภำษี เงินได้ ตอ่ กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษี เงินได้ มีคำ่ เท่ำกับร้ อยละ 31.38 และร้ อย
ละ 30.50 ตำมลำดับ ซึง่ สูงกว่ำอัตรำภำษี เงินได้ นิติบคุ คล เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรปรับปรุงด้ วยรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยบำงรำยกำรที่
ไม่ต้องนำมำคำนวณภำษี เงินได้ ตำมประมวลรัษฎำกร สำหรับปี 2555 คณะรัฐมนตรี มติปรับลดอัตรำภำษี เงินได้ นิติบคุ คลลง
จำกอัตรำร้ อยละ 30 เหลืออัตรำร้ อยละ 23 ประกอบกับบริ ษัทได้ ตดั จำหน่ำยหนี ้สูญ จำนวน 12.07 ล้ ำนบำท ซึง่ หนี ้สูญส่วนหนึ่ง
สำมำรถนำมำตัดเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทำงภำษี ได้ จำนวน 8.84 ล้ ำนบำท จึงทำให้ ในปี 2555 บริ ษัทมีภำษี เงินได้ จำนวน 16.54 ล้ ำน
บำท คิดเป็ นอัตรำภำษี เงินได้ ตอ่ กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษี เงินได้ เท่ำกับร้ อยละ 20.69 สำหรับปี 2556 อัตรำภำษี เงินได้
นิติบุคคลมีกำรปรั บลดจำกร้ อยละ 23 เหลือร้ อยละ 20 โดยในงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีภำษี เงิ นได้ จำนวน
3.5810.52 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำภำษี เงินได้ ต่อกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนภำษี เงินได้ เท่ำกับร้ อยละ 21.3520.19 ซึ่งสูงกว่ำ
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อัตรำภำษี เงินได้ นิติบุคคลที่กำหนด เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรปรับปรุ งค่ำใช้ จ่ำยบำงรำยกำรที่ไม่ สำมำรถนำมำลดหย่อนในกำร
คำนวณภำษี เงินได้ ตำมประมวลรัษฎำกรได้
 กาไรสุทธิ
ในปี 2553 - ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีกำไรสุทธิเท่ำกับ 27.85 ล้ ำนบำท 45.64 ล้ ำนบำท
และ 63.39 ล้ ำนบำท และ 13.1941.58 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ เท่ำกับร้ อยละ 1.78 ร้ อยละ 1.80 และ
ร้ อยละ 2.35 และร้ อยละ 2.033.14 ตำมลำดับ บริ ษัทมีอตั รำส่วนกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มขึ ้น
ของยอดขำย ประกอบกับบริ ษัทสำมำรถกำหนดรำคำขำยที่ทำให้ บริ ษัทสำมำรถทำกำไรได้ มำกขึ ้น และกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุน
ขำยและบริ กำรและค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะเรื่ องกำรบริ หำรลูกหนี ้และกำรติดตำมกำร
ชำระเงินของลูกหนี ้กำรค้ ำ
ฐานะทางการเงิน
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ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และ ณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม เท่ำกับ 243.47 ล้ ำนบำท
391.78387.08 ล้ ำนบำท และ 403.61401.14 ล้ ำนบำท และ 356.25400.65 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นโดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึ ้นของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และกำรเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้กำรค้ ำ ซึง่ เป็ นไปตำมยอดขำยที่
เพิ่มขึ ้น
สินทรัพย์หลักของบริ ษัท คือ ลูกหนี ้กำรค้ ำ โดย ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และ ณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 บริ ษัท
มีลกู หนี ้กำรค้ ำ เท่ำกับ 199.00 ล้ ำนบำท 318.76 ล้ ำนบำท และ 280.84276.10 ล้ ำนบำท และ 282.34303.64 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 81.73 ร้ อยละ 81.3682.35 และร้ อยละ 69.5868.83 และร้ อยละ 79.2575.79 ของสินทรัพย์รวม
ตำมลำดับ ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำเพิม่ ขึ ้น จำก ณ สิ ้นปี 2553 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำร
ขำยของบริ ษัท ในขณะที่ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2554 เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรบริ หำรลูกหนี ้
กำรค้ ำที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมเข้ มงวดในกำรติดตำมหนี ้มำกขึ ้น ณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 บริ ษัทมีลกู หนี ้ บริ ษัทมีลกู หนี ้
กำรค้ ำเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำก ณ สิ ้นปี 2555 ซึง่ ทังนี
้ ้ เมื่อพิจำรณำอำยุของลูกหนี ้กำรค้ ำ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่ยงั ไม่เกิน
กำหนดอำยุและลูกหนี ้กำรค้ ำที่มีอำยุไม่เกินกว่ำ 3 เดือน โดยลูกหนี ้ที่มีอำยุไม่เกินกว่ำ 3 เดือนส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเหลือ่ มของ
ระยะเวลำกำรวำงบิลไม่ตรงกับรอบกำรจ่ำยชำระหนี ้ของลูกหนี ้กำรค้ ำ กล่ำวคือ เมื่อบริษัทบันทึกลูกหนี ้กำรค้ ำในวันที่สง่ มอบ
สินค้ ำแล้ ว บริ ษัทจะออกใบแจ้ งหนี ้และเรี ยกเก็บหนี ้ตำมเครดิตเทอมของลูกหนี ้แต่ละรำย ในขณะที่ลกู หนี ้จะมีนโยบำยกำหนด
วันจ่ำยชำระหนี ้ตำมกำหนดเวลำกำรชำระเงินของแต่ละบริ ษัท เช่น ทุก 2 สัปดำห์ หรื อเดือนละครัง้ เป็ นต้ น ทำให้ บริ ษัทได้ รับเงิน
จำกลูกหนี ้เกินกว่ำเวลำที่กำหนด จึงเกิดควำมล่ำช้ ำในกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี ้
บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำของกิจกำรอื่นที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 6 เดือน ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และ ณ สิ ้นไตรมำส 12
ปี 2556 จำนวน 19.79 ล้ ำนบำท 22.40 ล้ ำนบำท และ 10.28 ล้ ำนบำท และ 14.0115.96 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้ อยละ
10.62 ร้ อยละ 8.25 และร้ อยละ 4.404.49 และร้ อยละ 5.876.74 ของลูกหนี ้กำรค้ ำของกิจกำรอื่นรวม (ก่อนหักค่ำเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญ) ตำมลำดับ โดยลูกหนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 12 เดือนส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระมำเป็ นเวลำนำน ซึง่ ก่อน
หน้ ำนี ้ บริ ษัทยังไม่มีนโยบำยในกำรติดตำมหนี ้คงค้ ำงที่ชดั เจนจึงทำให้ มีหนี ้คงค้ ำงเกินกว่ำ 12 เดือนจำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม
ในปี 2555 บริ ษัทมีกำรตัดหนี ้สูญจำนวน 12.07 ล้ ำนบำท จึงทำให้ ลกู หนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 12 เดือนลดลง ทังนี
้ ้ ณ 31
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ธันวำคม 2555 บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 6 เดือนไว้ แล้ วทังจ
้ ำนวน และณ สิ ้นไตร
มำส 12 ปี 2556 บริ ษัทมีกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2555 จำนวน 4.192.89 ล้ ำนบำท มำจำกลูกหนี ้ที่มี
ยอดคงค้ ำงมำกกว่ำ 6 เดือน อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 3130 มีนำคมมิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้
กำรค้ ำที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 6 เดือนไว้ แล้ วเกือบทังจ
้ ำนวน ยกเว้ นลูกหนี ้ที่บริ ษัทมีกำรรับชำระเงินเรี ยบร้ อยแล้ วภำยหลังวันที่ 30
มิถนุ ำยน 2556 จำนวน 2.79 ล้ ำนบำท
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บริ ษัทมีเงินลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 เท่ำกับ
17.53 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัท คุณนที จำกัด โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นร้ อยละ 3.33 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่ได้ เป็ นเจ้ ำของทีด่ นิ หรื ออำคำรใดๆ โดยบริษัทเช่ำพื ้นที่ในอำคำรแห่งหนึง่ จำกบริษัท นทลิน จำกัด เพื่อเป็ นที่ตงั ้
สำนักงำน และมีกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรดังกล่ำว โดย ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 บริ ษัทมี
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ และเครื่องใช้ สำนักงำน เท่ำกับ 0.70 ล้ ำนบำท 5.315.32 ล้ ำนบำท และ 4.19 ล้ ำนบำท และ 3.993.71
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัท คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทังที
้ ่เป็ นโปรแกรม Ship Manager ซึง่
ถูกพัฒนำขึ ้นเพื่อใช้ ในธุรกิจเดินเรื อโดยเฉพำะ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื ้นฐำนที่ถกู ลิขสิทธิ์ตำมกฎหมำย โดย ณ สิ ้นปี 2553
– ณ สิ ้นปี 2555 และณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 เท่ำกับ 1.42 ล้ ำนบำท 1.87 ล้ ำนบำท และ 2.05 ล้ ำนบำท และ 2.011.97 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 เท่ำกับ 148.84 ล้ ำนบำท 227.71
ล้ ำนบำท และ 178.38 ล้ ำนบำท และ 183.82199.83 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนระยะ
สันเพื
้ ่อใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกำรจัดหำสินค้ ำเป็ นหลักโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
โดย ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นรวม เท่ำกับ
72.72 ล้ ำนบำท 27.4722.64 ล้ ำนบำท และ 77.1173.60 ล้ ำนบำท และ 86.1475.87 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
48.86 ร้ อยละ 12.069.94 และร้ อยละ 43.2341.26 และร้ อยละ 46.8637.97 ของหนี ้สินรวม โดยแบ่งเป็ น 1) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งเกิดจำกค่ำจ้ ำงขนส่งน ้ำมันที่ยงั ไม่ได้ จ่ำยชำระจำกกำรที่บริ ษัทว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันขนส่ง
น ้ำมันให้ และ 2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำกธุรกิจ
Catering and Service และเจ้ ำหนี ้อื่นๆ
ณ สิ ้นปี 2553 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่นจำนวน 71.35 ล้ ำนบำท ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำกกำรสัง่ ซื ้อ
น ้ำมัน จำนวน 70.26 ล้ ำนบำท ส่วนหนึง่ เป็ นค่ำซื ้อน ้ำมันจำก Supplier รำยหนึง่ จำนวน 41.22 ล้ ำนบำท คงเหลือเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
จำกกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันรำยอื่นจำนวน 29.04 ล้ ำนบำท ส่วนที่เหลือเป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรขนส่งน ้ำมัน ค่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบ
(Surveyor) ค่ำคอมมิชชัน่ จำกกำรขำยน ้ำมัน อีกจำนวน 1.09 ล้ ำนบำท สำหรับ ณ สิ ้นปี 2554 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น
จำนวน 21.3926.19 ล้ ำนบำท ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน จำนวน 16.37 ล้ ำนบำท ลดลงจำก ณ
สิ ้นปี 2553 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรที่บริ ษัทซื ้อน ้ำมันด้ วยเงินสดมำกขึ ้น เพื่อให้ ได้ รับส่วนลดทำงกำรค้ ำ ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทมี
ต้ นทุนค่ำน ้ำมันลดลง ในขณะเดียวกันหำกบริ ษัทมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอ บริ ษัทต้ องกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินมำเพื่อใช้ ซื ้อ
น ้ำมัน ซึง่ ทำให้ เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกั น สำเหตุที่ลกู หนี ้กำรค้ ำ
ลดลงอีกส่วนหนึง่ เกิดจำกกำรที่บริ ษัทชำระหนี ้ในส่วนที่เกินวงเงินเร็ วกว่ำเครดิตเทอมที่ได้ รับ เพื่อที่จะได้ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอ
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สำหรับกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันในครัง้ ต่อไป จึงทำให้ บริ ษัทต้ องชำระหนี ้ค่ำน ้ำมันก่อนครบกำหนดกำรชำระเงิน จึงทำให้ เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
กิจกำรอื่นลดลง นอกเหนือจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำกค่ำซื ้อน ้ำมันแล้ ว บริ ษัทยังมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกธุรกิจ Catering and
Service จำนวน 4.24 ล้ ำนบำท และเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำอื่นๆ อีก 0.785.58 ล้ ำนบำท
สำหรับ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น จำนวน 71.0274.48 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำก
กำรซื ้อน ้ำมัน จำนวน 62.30 ล้ ำนบำท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำก Supplier รำยหนึ่งจำกกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน จำนวน
47.38 ล้ ำนบำท คงเหลือเจ้ ำหนี ้จำกกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันรำยอื่น จำนวน 14.92 ล้ ำนบำท เมื่อเปรี ยบเทียบเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำกกำร
สัง่ ซื ้อน ้ำมันรำยอื่น ณ สิ ้นปี 2555 ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2554 ซึ่งเท่ำกับ 16.37 ล้ ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริ ษัท
สัง่ ซื ้อน ้ำมันโดยใช้ เงินสดมำกขึ ้น โดยเป็ นเงินสดที่ใช้ หมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรที่บริ ษัทมี กำรบริ หำรลูกหนี ้
กำรค้ ำที่มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น จึงทำให้ บริ ษัทมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำมำใช้ หมุนเวียนในกิจกำร ซึ่งนอกจำกจะช่วยให้
บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำลดลงแล้ ว กำรซื ้อน ้ำมันโดยใช้ เงินสดยังช่วยให้ บริ ษัทได้ รับส่วนลดเงินสดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน ซึ่งจะช่วยให้
ต้ นทุนค่ำซื ้อน ้ำมันของบริ ษัทลดลงอีกด้ วย
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สำหรับ ณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 บริ ษัท บริ ษัทมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำกิจกำรอื่น จำนวน 84.8574.72 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำกกำรซื ้อน ้ำมัน จำนวน 75.1363.90 ล้ ำนบำท ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เกิดจำก Supplier รำยหนึ่ง
จำกกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน จำนวน 47.8631 ล้ ำนบำท คงเหลือเจ้ ำหนี ้จำกกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันรำยอื่น จำนวน 27.2716.59 ล้ ำนบำท เมื่อ
เปรี ยบเทียบเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำกกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันรำยอื่น ณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 พบว่ำเพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2555 ซึ่งเท่ำกับ
14.92 ล้ ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกบริ ษัทมียอดซื ้อน ้ำมันจำก Supplier รำยใหญ่บำงรำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
สำหรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน ประกอบด้ วย เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
และทรัสต์รีซีส โดย ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 เท่ำกับ 66.51 ล้ ำนบำท 188.22 ล้ ำนบำท
และ 94.54 ล้ ำนบำท และ 86.30113.45 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 44.68 ร้ อยละ 82.66 และ ร้ อยละ 53.00 และ
ร้ อยละ 46.9556.77 ของหนี ้สินรวม ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ณ สิ ้นปี 2554
เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2553 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริ ษัทซื ้อน ้ำมันด้ วยเงินสดเพื่อให้ ได้ รับส่วนลดทำงกำรค้ ำ โดยหำก
บริ ษัทมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอบริ ษัทจะกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จึงทำให้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั น้ เพิ่มขึ ้น
อีกสำเหตุหนึ่งเกิดจำกกำรที่บริ ษัทจ่ำยชำระเงินให้ แก่เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำที่เป็ นผู้ผลิตน ้ำมันหรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่เร็ วกว่ำกำหนด
เพื่อจะได้ มีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่จะสัง่ ซื ้อน ้ำมันในครัง้ ต่อไป บริ ษัทจึงต้ องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ชำระค่ำซื ้อน ้ำมัน จึงทำให้ บริ ษัทมี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน สำหรับ ณ สิ ้นปี 2555 ยอดเงินเบิกเกินบัญชีลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2554
โดยมี สำเหตุหลัก มำจำกกำรที่บริ ษัทมีก ำรบริ หำรลูกหนี ก้ ำรค้ ำที่ดี ทำให้ บริ ษั ทสำมำรถเก็ บเงิ นสดจำกลูกหนี ก้ ำรค้ ำได้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ ส่งผลให้ บริ ษัทมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำไปใช้ ซื ้อน ้ำมันและชำระคืนหนี ้ จึงทำให้ บริ ษัทมียอดเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินลดลง เช่นเดียวกัน.ในขณะที่ ณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 ยอดเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินลดลงเพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2555 เนื่องจำกมีสำเหตุมำจำกผลของลูกหนี ้กำรค้ ำที่
เพิ่มขึ ้นจำกกำรเพิ่มขึ ้นของยอดขำยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556ประสิทธิภำพในกำรบริ หำรลูกหนี ้กำรค้ ำที่ดีขึ ้นของบริ ษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประกอบด้ วย ทุนที่ออกและชำระแล้ ว และกำไรสะสม ซึ่ง ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555
และณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น จำนวน 94.63 ล้ ำนบำท 164.07159.37 ล้ ำนบำท และ 225.23222.76
ล้ ำนบำท และ 172.42200.82 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นโดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรรับรู้ กำไรสุทธิใ นแต่ละ
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งวด และในปี 2554 บริ ษัทมีกำรเพิ่มทุนจำนวน 70.00 ล้ ำนบำท ในขณะที่บริ ษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี ดังกล่ำว จำนวน 50.90
ล้ ำนบำท สำหรับไตรมำส 12 ปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทลดลงจำนวน 52.8128.39 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ
23.4516.47 จำก ณ สิ ้นปี 2555 อันเนื่องมำจำกผลกำรดำเนินงำนที่ดีของบริ ษัทบริ ษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำนวน 66 ล้ ำนบำท
ปั จจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากปั จจัยมหภาค
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มัน
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รำคำน ้ำมันมีควำมผันผวนไปตำมปั จจัยต่ำงๆ ได้ แก่ กำรเปลี่ยนแปลงและกำรเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะ
ภูมิภำคที่ประกอบธุรกิจก๊ ำซธรรมชำติและน ้ำมันดิบ อุปสงค์และอุปทำนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็ จรูปทังในระดั
้
บโลกและระดับ
ภูมิภำค กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของภำครัฐทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งปั จจัยดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
บริ ษัท ในกรณีที่รำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงมีกำรปรับตัวสูงขึ ้น บริ ษัทต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจมำกขึ ้น จึงอำจส่งผลให้
บริ ษัทต้ องเพิ่มภำระหนี ้สินระยะสันกั
้ บสถำบันกำรเงินเพื่อนำมำสนับสนุนสภำพคล่องของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 3130 มีนำคม
มิถนุ ำยน 255631 ธันวำคม 2555 บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสันเพื
้ ่อกำรค้ ำจำกสถำบันกำรเงินตำมสัญญำเงินกู้ยืมในวงเงินสูงสุด
รวม 626.75624.75 ล้ ำนบำท และ 9.2410.89 ล้ ำนเหรี ยญดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ ซึ่งสูงกว่ำควำมต้ องกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ
บริ ษัท ณ 31 มีนำคม30 มิถนุ ำยน 2556วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ดังนัน้ วงเงินกู้ยืมดังกล่ำวทำให้ บริ ษัทมี วงเงินคงเหลือจำนวน
530.46513.30528.46 ล้ ำนบำท และจำนวน 5.837.87 ล้ ำนเหรี ยญดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี ้ มำใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กำรดำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity) และ
อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total liabilities to equity) อยู่ในระดับต่ำ โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม30 มิถนุ ำยน 255631
ธันวำคม 2555 เท่ำกับ 0.800.506 เท่ำ และ 0.421.07 1.00เท่ำ ตำมลำดับ บริ ษัทจึงเชื่อว่ำบริ ษัทจะได้ รับกำรสนับสนุนด้ ำนสินเชื่อ
จำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ในกรณีที่ต้องกำรเสริ มสภำพคล่องของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ควำมผันผวนของรำคำน ้ำมัน ไม่สง่ ผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อบริ ษัท เนื่องจำกรำคำที่ขำยให้ แก่ลูกค้ ำ กำหนดจำกกำรบวกกำไรส่วนเพิ่มจำกรำคำต้ นทุน (Cost Plus Pricing
Method) อีกทังบริ
้ ษัทไม่มีกำรเก็บสำรองน ้ำมัน จึงไม่ได้ รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมัน นอกจำกนี ้ ลูกค้ ำของบริ ษัท
ส่วนใหญ่เป็ นเรื อเดินทะเลทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ โรงงำนอุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำรในธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทำง
บก ธุรกิจให้ บริ กำรรถโดยสำร เป็ นต้ น ซึ่งมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่ำ
ควำมผันผวนของรำคำน ้ำมันจึงไม่ได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงของกลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัท
1.2
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้

บริ ษัทอำจมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี ้ยที่ปรับตัวสูงขึ ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อต้ นทุนทำงกำรเงิน ฐำนะทำงกำรเงิน และ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในรูปหนี ้สินระยะสัน้ ซึง่ มีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว (Floating Rate)
โดยอ้ ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีสำหรับลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ (Minimum Overdarft Rate หรื อ MOR) และ อัตรำ
ดอกเบี ้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลำสำหรับลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ (Minimum Loan Rate หรื อ MLR) โดย ณ สิ ้นปี 2554 และ ณ สิ ้นปี
2555 และ ณ สิ ้นไตรมำส 12 ปี 2556 บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน จำนวน 188.22 ล้ ำน
บำท และ 94.54 ล้ ำนบำท และ 86.30113.45 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีต้นทุนทำงกำรเงิน (เฉพำะที่เกิดขึ ้นจำกกำรกู้ยืมเพื่อ
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ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว ) จำนวน 10.44 ล้ ำนบำท และ 7.75 ล้ ำนบำท และ 1.453.93 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ภำยหลังจำกกำรนำบริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ ว จะทำให้ บริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ ้นจำกเงินทุนที่ได้ จำกกำรขำยหุ้นต่อประชำชน รวมทังบริ
้ ษัทมีกำรกำหนดอัตรำกำไรขันต้
้ นในกำรจำหน่ำยสินค้ ำ ซึ่งอ้ ำงอิง
จำกต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัท ดังนัน้ ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ยจึงถูกชดเชยด้ วยกำไรขันต้
้ นจำกกำรขำยสินค้ ำ ทำให้ บริ ษัทไม่ได้ รับ
ผลกระทบโดยตรงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย
1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัท มี ต้น ทุนกำรสั่ง ซือ้ น ำ้ มัน จำกผู้ผลิตหรื อผู้ค้ ำน ำ้ มัน ในต่ำ งประเทศและต้ น ทุน กำรว่ำจ้ ำ งผู้ต รวจสอบอิสระ
(Surveyor) ที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งบริ ษัทมีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ
(Forward Contract) กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแล้ วทังจ
้ ำนวน เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่
อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริ ษัท ในขณะเดียวกัน บริ ษัทมีกำรรับรู้ รำยได้ จำกกำรขำยน ้ำมันที่เป็ นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ จำกกำรจัดจำหน่ำยและให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันให้ แก่เรื อที่มีกำรแจ้ งกำรเดินทำงออกนอกประเทศหรื อเรื อเดินทะเลที่
มีสญ
ั ชำติต่ำงประเทศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำกับธนำคำรพำณิชย์ ในประเทศทังจ
้ ำนวน
เช่นเดียวกัน
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท
2.1 ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้ าหรือได้ รับชาระหนีล้ ่ าช้ า
บริ ษัทมีนโยบำยกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงและนำ้ มันหล่อลื่นโดยกำรให้ เครดิตแก่ลูกค้ ำ ซึ่งกำรพิจำรณำวงเงิ น
สินเชื่อและระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ ำแต่ละรำย จะขึ ้นอยู่กบั สถำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน ประวัติกำรชำระเงิน
รวมถึงปริ มำณกำรซื ้อสินค้ ำที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำรจำกลูกค้ ำ
หรื อได้ รับชำระหนี ้ล่ำช้ ำกว่ำกำหนดระยะเวลำ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรจัดตังคณะท
้
ำงำนพิจำรณำสินเชื่อ (Credit Committee) ซึ่ง
ประกอบด้ วย กรรมกำรผู้จดั กำร ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงิ นและบัญชี ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย และผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ เพื่อพิจำรณำ
กำรอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อและระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อของลูกค้ ำที่เปิ ดบัญชีใหม่ กำรทบทวนวงเงินสินเชื่อและระยะเวลำกำรให้
สินเชื่อ นอกจำกนี ้ คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อยังดูแลด้ ำนกำรเร่ งรัดติดตำมลูกหนี ท้ ี่ค้ำงชำระ ตลอดจนกำรตัดสินใจดำเนิน
กระบวนกำรตำมกฏหมำยฟ้ องร้ องเมื่อลูกค้ ำผิดนัดชำระหนี ้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด อีกทังคณะท
้
ำงำนพิจำรณำสินเชื่อกำหนดให้ มี
กำรพิจำรณำรำยงำนลูกหนี ้คงค้ ำง (Aging Report) ในทุกเดือน เพื่อติดตำมกำรชำระหนี ้ของลูกหนี ้แต่ละรำยอย่ำงใกล้ ชิด หำก
พบว่ำลูกหนี ้รำยใดมีกำรค้ ำงชำระหนี ้เกินกว่ำกำหนด คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อจะเร่ งให้ ดำเนินกำรติดตำมหนี ้จำกลูกหนี ้ที่
ค้ ำงชำระ และรำยงำนควำมคืบหน้ ำในกำรติดตำมหนี ้ให้ แก่คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อทรำบ รวมทังก
้ ำหนดแนวทำงในกำร
แก้ ไขหนี ้ที่ค้ำงชำระ อำทิเช่น เจรจำให้ ลกู หนี ้ที่ค้ำงชำระผ่อนชำระหนี ้คงค้ ำง หรื อขอหลักประกันเพิ่มเติม เป็ นต้ น
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทแม่
กำรจำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำร
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท นทลิน จำกัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 47.22 (ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้น
แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน และประชำชนในครัง้ นี ้) โดยในปี 2553 - ปี 2555 และงวด 36
เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรให้ กบั กลุม่ นทลินจำนวน 250.61 ล้ ำนบำท 276.11 ล้ ำนบำท
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และ 409.39408.47 ล้ ำนบำท และ 75.79166.44 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.07 ร้ อยละ 10.90 และร้ อยละ
15.19 22 และร้ อยละ 11.6612.62 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรทังหมด
้
ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยในกำร
กำหนดรำคำขำยสินค้ ำให้ แก่บริษัทในกลุม่ นทลินเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไป อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีแนวทำงที่
จะลดกำรพึง่ พิงรำยได้ จำกกำรขำยให้ แก่กลุม่ นทลิน
โดยมีแผนที่จะเพิ่มปริ มำณกำรขำยให้ แก่ลกู ค้ ำทีเ่ ป็ นเรื อเดินทะเลทังใน
้
ประเทศและต่ำงประเทศ เรื อเดินทะเลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย หรื อเรื อลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์/เครื่ องอุปโภคบริ โภคของแท่นขุดเจำะ
น ้ำมันและก๊ ำซต่ำงๆ รวมถึงกำรสร้ ำงและรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำเดิมอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ แสวงหำ
โอกำสที่จะเพิม่ จำนวนลูกค้ ำรำยใหญ่เพื่อเพิม่ รำยได้ และกำไรให้ แก่บริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน
นอกจำกนัน้ บริ ษัทอำจสูญเสียรำยได้ ที่เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจ Catering and Service หำกกลุม่ นทลินจะไม่ได้ สง่ ต่อ
งำนด้ ำนนี ้มำให้ บริษัทดำเนินกำร อย่ำงไรก็ตำม ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับกำรอนุมตั ิจำกปตท.สผ. สำหรับกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรใน
ธุรกิจ Catering and Service ตำมพื ้นที่ที่กำหนด (Vendor List) ทำให้ บริ ษัทสำมำรถเข้ ำไปร่วมประมูลเพื่อดำเนินกำรให้ บริ กำร
ด้ ำน Catering and Service ให้ แก่ปตท.สผ.ได้ ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทลดกำรพึง่ พิงกลุม่ นทลิน และเพิ่มศักยภำพของบริ ษัทในกำร
ขยำยเข้ ำมำสูธ่ ุรกิจนี ้มำกขึ ้น
กำรขนส่งน ้ำมันไปยังต่ำงประเทศ
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บริ ษัทมีกำรจัดจ้ ำงเรื อบรรทุกน ้ำมันของกลุม่ นทลินในกำรขนส่งน ้ำมันที่จั ดหำจำกต่ำงประเทศเพื่อไปส่งยังจุดหมำย
ปลำยทำงที่ต่ำงประเทศ เนื่องจำกมีขนำดที่เหมำะสมต่อกำรขนส่งในลักษณะกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันครำวละมำกๆ และเป็ นเส้ นทำง
ระหว่ำงประเทศ โดยในปี 2555 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีกำรจัดจ้ ำงเรื อขนส่งน ้ำมันขนำดใหญ่ของกลุม่ นทลิน
มีมลู ค่ำเท่ำกับ 12.11ล้ ำนบำท และ 7.42 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยยอดจำหน่ำยน ้ำมันที่ต้องใช้ เรื อขนส่งขนำดใหญ่ของกลุม่ นท
ลินในปี 2555 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2556 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 532.49 ล้ ำนบำท และ 306.69 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ
20.43 และ 23.81 ของยอดจำหน่ำยน ้ำมันทังหมด
้
ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มีกำรเปรี ยบเทียบค่ำขนส่ง คุณภำพและ
ควำมน่ำเชื่อถือของผู้ขนส่งก่อนกำรจัดจ้ ำงเสมอ หำกผู้ขนส่งที่เป็ นบุคคลภำยนอกสำมำรถให้ บริ กำรในคุณภำพที่ใกล้ เคียงกับ
เรื อในกลุ่มนทลินในรำคำที่สมเหตุสมผลได้ บริ ษัทสำมำรถจัดจ้ ำงผู้ขนส่งรำยอื่ นสำหรับกำรขนส่งน ้ำมันในลักษณะดังกล่ำว
ข้ ำงต้ นได้ เช่นกัน
กำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
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กลุม่ นทลินได้ ให้ ควำมช่วยเหลือแก่บริ ษัทในกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ โดย ณ วันที่ 31 มีนำคม30 มิถนุ ำยน
2556ธันวำคม 2555 มีวงเงินจำนวนรวม 164.00 ล้ ำนบำท และ 3.74 ล้ ำนเหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ จำกสถำบันกำรเงินในประเทศ
จำนวน 2 แห่ง โดยไม่มีกำรจ่ำยและคิดค่ำตอบแทนสำหรับกำรค ้ำประกันดังกล่ำว ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เจรจำกับสถำบันกำรเงินเพื่อ
ขอให้ สถำบันกำรเงินยกเลิกเงื่อนไขกำรค ้ำประกัน โดยสถำบันกำรเงินทัง้ 2 แห่งมีเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรค ้ำประกันภำยหลังจำกที่
บริ ษัทเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรี ยบร้ อยแล้ ว
กำรเช่ำอำคำรสำนักงำนและกำรรับบริ กำรด้ ำนทรัพยำกรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ษัทได้ เช่ำพื ้นที่ภำยในอำคำรสำนักงำนที่มีบริ ษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”) เป็ นเจ้ ำของโดยมีอตั รำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริ กำรที่เรี ยกเก็บเป็ นอัตรำเดียวกันกับอัตรำทีเ่ รี ยกเก็บกับบริษัทผู้เช่ำรำยอื่นๆ ในกลุม่ นทลินและบุคคลภำยนอก อีกทังอั
้ ตรำ
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ดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียงได้ กบั อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง นอกจำกนี ้ บริษัทได้ วำ่ จ้ ำงนทลินให้ เป็ นผู้บริ หำรจัดกำรด้ ำน
ทรัพยำกรบุคคล โดยมีกำรจ่ำยค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือน ซึง่ ค่ำบริ กำรดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่ตำ่ กว่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรที่บริ ษัท
ว่ำจ้ ำงพนักงำนมำดูแลงำนด้ ำนนี ้เอง อีกทังบริ
้ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงนทลินให้ เป็ นผู้บริ หำรงำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ เนื่องจำก
บริ ษัท นทลิน จำกัด เป็ นผู้พฒ
ั นำระบบ Ship Manager ซึง่ เป็ นระบบปฏิบตั ิงำนหลักสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนส่งทำงเรื อ และ
บริ ษัทได้ ใช้ ระบบงำนดังกล่ำวเป็ นระบบปฎิบตั ิกำรหลัก อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีมำตรกำรในเรื่ องกำรจำกัดกำรเข้ ำถึงข้ อมูลของ
บริ ษัท โดยกำรจำกัดจำนวนคนที่จะสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมรำยชื่อพนักงำนที่นทลินแจ้ งกับบริ ษัทเท่ำนัน้
อีกทังบริ
้ ษัทได้ ทำสัญญำรักษำควำมลับของข้ อมูลภำยในระหว่ำงบริ ษัทและบุคคลดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ หำกบริ ษัทต้ องกำรที่จะเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในบริ เวณใกล้ เคียงจำกบุคคลภำยนอกก็สำมำรถกระทำได้ เนื่องจำก
อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่สำนักงำนปั จจุบนั มีอตั รำเทียบเคียงได้ กบั อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่สำนักงำนบริ เวณใกล้ เคียง หำกแต่ในกรณีที่ต้องกำร
ย้ ำยสำนักงำนจะต้ องใช้ ระยะเวลำและค่ำใช้ จ่ำยในกำรตกแต่งสำนักงำนในพื ้นที่เช่ำใหม่ และหำกบริ ษัทมีกำรขยำยตัวของ
จำนวนพนักงำนและกิจกรรมด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ ้น บริ ษัทสำมำรถที่จะจัดหำบุคคลำกรด้ ำนดังกล่ำวเพื่อดำเนินกำร
เองได้ อย่ำงไรก็ ตำม ณ ปั จจุบัน บริ ษัท เล็งเห็นว่ำกำรว่ำจ้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนทรั พยำกรบุคคลและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศจะเกิดควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรจัดหำบุคคลำกรประจำมำดำเนินกำรเอง
2.3 ความเสี่ยงในเรื่องการแข่ งขันและการเข้ ามาทาธุรกิจได้ ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่
ธุรกิจกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับเรื อเดินทะเลมีผ้ ปู ระกอบกำรหลำยรำย จึงทำให้ เกิดกำรแข่งขันสูงโดยเฉพำะ
กำรแข่งขันด้ ำนรำคำ ซึง่ ผู้ประกอบกำรที่มฐี ำนลูกค้ ำจำนวนมำกและมีปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันมำกจะได้ เปรี ยบในเรื่ องอำนำจ
ต่อรองทำให้ ได้ รำคำตำ่ กว่ำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันในปริ มำณน้ อย จึงได้ เปรี ยบในกำรกำหนดรำคำขำยน ้ำมัน นอกจำกนี ้ กำรทำธุรกิจ
จำหน่ำยน ้ำมันสำหรับเรื อเดินทะเลไม่จำเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในสินทรัพย์ถำวรสูง ทำให้ กำรเข้ ำมำดำเนินธุรกิจสำมำรถทำได้ งำ่ ย
ซึง่ ปั จจัยสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงเรื อ ได้ แก่ พนักงำนขำยซึง่ มีฐำนลูกค้ ำและควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั
บริ ษัทผู้ผลิตน ้ำมัน บริ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญกับบุคลำกรของบริษัท ซึง่ ถือเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจ่ำย
ค่ำตอบแทนทีเ่ หมำะสมและมีกำรฝึ กอบรมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนำควำมรู้และเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำน นอกจำกนี ้ บริ ษัท
และกลุม่ นทลินอยูใ่ นธุรกิจรับขนส่งน ้ำมันทำงเรื อและจำหน่ำยน ้ำมันสำหรับเรื อเดินทะเลมำนำน ทำให้ มีประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในธุรกิจ ประกอบกับมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ผลิตน ้ำมันและผู้ที่ประกอบธุรกิจเดียวกันรำยอื่นๆ ทำให้ บริ ษัทมีกำร
สัง่ ซื ้อน ้ำมันในปริ มำณมำกเพียงพอที่จะทำให้ บริ ษัทสำมำรถซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิตได้ ในรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้
อีกทังกำรที
้
่
บริ ษัทดำเนินธุรกิจนี ้มำเป็ นเวลำนำน ด้ วยกำรรักษำคุณภำพในกำรขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรไม่วำ่ จะเป็ นคุณภำพของน ้ำมันที่ได้
มำตรฐำนของกรมธุรกิจพลังงำน และกำรให้ บริ กำรที่อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ลกู ค้ ำ ทำให้ บริษัทเป็ นที่นำ่ เชื่อถือกับลูกค้ ำทีซ่ ื ้อ
สินค้ ำจำกบริ ษัท
2.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้ า (Supplier) รายใหญ่
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บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิตน ้ำมันและผู้ค้ำน ้ำมันที่มีอยูห่ ลำยรำยในตลำด โดยรำคำสินค้ ำของผู้ผลิตแต่ละรำยจะมี
รำคำใกล้ เคียงกันโดยอ้ ำงอิงกับรำคำตลำด ทังนี
้ ้ บริ ษัทสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกบริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
ดำเนินธุรกิจปิ โตรเลียมที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย เป็ นปริ มำณที่สงู กว่ำผู้ผลิตรำยอื่นโดยในปี 2553 – ปี 2555 และงวด 36 เดือน
แรกของปี 2556 บริ ษัทมีมลู ค่ำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกปตท. คิดเป็ นร้ อยละ 43.46 ร้ อยละ 44.05 และร้ อยละ 38.48 และร้ อยละ
41.4745.05 ของมูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันทังหมด
้
ตำมลำดับ ซึ่งกำรสัง่ ซื ้อจำกปตท.ในปริ มำณที่มำกจะช่วยให้ บริ ษัทซื ้อน ้ำมันได้
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ในรำคำที่แข่งขันได้ และจะช่วยให้ บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจว่ำ บริ ษัทจะได้ รับกำรจัดสรรน ้ำมันจำกปตท. หำกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่มี
ปริ มำณน ้ำมันไม่เพียงพอ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีกำรกระจำยกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิตน ้ำมันและผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นๆ โดยก่อนกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
แต่ละครัง้ พนักงำนขำยจะเปรี ยบเทียบรำคำขำยน ้ำมันรำยวันจำกผู้ผลิตน ้ำมันและผู้ค้ำน ้ำมันอย่ำงน้ อย 2 รำย บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อ
น ้ำมันโดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ อำทิ ลักษณะของสินค้ ำ รำคำ และระยะทำงกำรขนส่งสินค้ ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ไ ด้ ตกลง
ไว้ กบั ลูกค้ ำของบริ ษัท เป็ นต้ น
2.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์ เฉพาะด้ านของบริษัท
บริ ษัทมีกำรพึง่ พิงบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนเกี่ยวกับธุรกิจกำรซื ้อขำยน ้ำมัน ซึ่งรวมถึง
บุคลำกรในฝ่ ำยขำย และฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ ซึง่ หำกขำดบุคลำกรเหล่ำนี ้อำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่ำงไร
ก็ ต ำม บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ควำมส ำคัญ ของบุ ค ลำกรกลุ่ม ดั ง กล่ ำ ว จึ ง ได้ มี ก ำรพิ จ ำรณำผลตอบแทนที่ ใ ห้ แก่ บุ ค ลำกร
ของบริ ษัท โดยเปรี ย บเทีย บกับ อุต สำหกรรมอย่ำ งสม่ำ เสมอ นอกจำกนี ้ กำรน ำบริ ษัท เข้ ำเป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะทำให้ บริ ษัทมีควำมน่ำเชื่อถือ และมัน่ คงในมุมมองของพนักงำนมำกยิ่งขึ ้น
2.6 ความเสี่ยงจากการทาสัญญากับผู้ประกอบการขนส่ งน้ อยรายในการขนส่ งนา้ มันในแต่ ละช่ องทาง
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บริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงผู้ประกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงเรื อทำงทะเลเพีย งรำยเดียว คือ บริ ษัท บี.พี.พี.
จำกัด (“บี.พี.พี.”) โดย บี.พี.พี. มีเรื อที่ใช้ ดำเนินกำรขนส่งน ้ำมันให้ แก่บริ ษัทจำนวน 9 ลำ และในสัญญำจะระบุถึงขอบเขตควำม
รับผิดชอบของผู้ประกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงทะเล ซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้ กำรบำรุ งรักษำเรื อบรรทุกน ้ำมันให้ มีประสิ ทธิภำพ
และอยู่ในลักษณะที่เหมำะสม กำรทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risks) ไปจนถึงควำม
รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรื อกำรเจื อปนของนำ้ มัน ควำมรับผิดชอบต่อกำรขนส่งล่ำช้ ำ และกำรขนส่งผิดสถำนที่ เมื่อ
เปรี ยบเทียบอัตรำค่ำขนส่งของ บี.พี.พี. กับผู้ประกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันรำยอื่นนัน้ อัตรำค่ำขนส่งที่บริ ษัทจ่ำยให้ บี.พี.พี. ไม่
แตกต่ำงจำกค่ำขนส่งที่จ่ำยให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันรำยอื่นมำกนัก แต่กำรว่ำจ้ ำง บี.พี.พี. ทำให้ บริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่ำ
น ้ำมันจะส่งถึงลูกค้ ำครบถ้ วนตำมจำนวน ภำยในกำหนดเวลำที่ตกลงกัน และกำรขนส่งมีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำม
เสีย่ งทุกชนิด ในกรณีที่ บี.พี.พี. ไม่สำมำรถให้ บริ กำรได้ บริ ษัทสำมำรถติดต่อว่ำจ้ ำงผู้ประกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันรำยอื่นเป็ น
ครำวๆ หรื อทำกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำกับผู้ผลิตที่เสนอบริ กำรขนส่งควบคูก่ นั ไปด้ วย อย่ำงไรก็ตำม กำรจ้ ำงผู้ประกอบกำรรำยอื่นจะไม่มี
กำรทำประกันภัย ซึ่งอำจทำให้ บริ ษัทมีควำมเสี่ยงหำกเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรขนส่ง โดยในปี 2553 - ปี 2555 และงวด 36
เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทจ่ำยค่ำขนส่งให้ แก่ บี.พี.พี. เป็ นจำนวน 4.74 ล้ ำนบำท 4.51 ล้ ำนบำท และ 8.10 ล้ ำนบำท และ
1.965.96 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 89.87 ร้ อยละ 77.15 และร้ อยละ 86.68 และร้ อยละ 87.2477.40 ของค่ำ
ขนส่งทำงทะเลทังหมด
้
(โดยไม่รวมค่ำขนส่ง ระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกมีปริ มำณขนส่งในแต่ละครัง้ สูงทำให้ ต้องใช้ เรื อคนละ
ประเภท) ตำมลำดับ
สำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันโดยให้ บริ กำรขนส่งทำงบก ซึ่งบริ ษัทเพิ่งเริ่ มธุรกิจเมื่อปลำยปี 2553 นัน้ บริ ษัทจะเลือกใช้
บริ กำรขนส่งของผู้ผลิตและผู้ค้ำน ้ำมันหรื อว่ำจ้ ำงผู้ขนส่งอิสระที่ทำสัญญำขนส่งกับบริ ษัทให้ เป็ นผู้ขนส่งสินค้ ำให้ โดยบริ ษัททำ
สัญญำจ้ ำงเหมำขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำงบกกับผู้ขนส่งจำนวน 3 4 รำย (“ผู้ขนส่งทำงบก”) ซึ่งดูแลพื ้นที่จดั ส่งที่แตกต่ำง
กัน โดยในสัญญำได้ ระบุถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้ขนส่งทำงบก ที่ครอบคลุมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นระหว่ำงกำรส่ง
น ้ำมัน และกำรทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risks) กำรทำสัญญำกับผู้ขนส่งทำงบกทำให้
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บริ ษัทมัน่ ใจว่ำลูกค้ ำจะได้ รับกำรบริ กำรโดยปรำศจำกข้ อผิดพลำด นอกจำกนี ้ บริ ษัทสำมำรถสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิตน ้ำมันที่
เสนอบริ กำรขนส่งควบคู่กันไปด้ วย ซึ่งกำรขนส่งดังกล่ำวจะรวมประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดเช่นเดีย วกัน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทสำมำรถว่ำจ้ ำงผู้ประกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันรำยอื่นเป็ นครำวๆ เนื่องจำกผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี ้มีอยู่
เป็ นจำนวนมำก แต่บริ ษัทอำจมีควำมเสี่ยงในเรื่ องคุ้มครองควำมเสี่ยงภัย เนื่องจำกกำรว่ำจ้ ำงขนส่งเป็ นครำวๆ ผู้ขนส่งจะไม่
รับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ ้นระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน
2.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับช่ วงให้ บริ การจัดหาบริ การด้ านอาหาร ทาความสะอาด และซักรี ดของพนักงาน
ประจาแท่ นขุดเจาะนา้ มันและก๊ าซบนเรือพักอาศัย (Catering and Service)
จำกกำรที่บริ ษัทได้ ทำสัญญำรับจ้ ำงในกำรจัดหำบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด ของพนักงำนประจำ
แท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซบนเรื อพักอำศัย (Catering and Service) จำกบริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญำหลักกับ
บริ ษัทผู้ว่ำจ้ ำง และบริ ษัทได้ ว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัท หัสดิน แคทเทอริ่ ง จำกัด (“หัสดิน”) ซึ่งเป็ นผู้มีประสบกำรณ์ ในกำรให้ บริ กำรใน
ธุรกิจดังกล่ำวมำเป็ นเวลำนำน เป็ นผู้ให้ บริ กำรดังกล่ำวแก่บริ ษัทผู้วำ่ จ้ ำงอีกต่อหนึ่ง บริ ษัทจึงอำจมีควำมเสี่ยงว่ำหำกในอนำคต
หัสดินไม่สำมำรถให้ บริ กำรดังกล่ำวได้ หรื อหัสดินไม่ร่วมกับบริ ษัทในกำรที่บริ ษัทจะขยำยกำรดำเนินธุรกิ จ Catering and
Service เพิ่มเติมต่อไปในอนำคต บริ ษัทก็จะไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เอง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทและหัสดินมีควำมสัมพันธ์ อนั ดีต่อกันมำยำวนำน และถือเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ โดยบริ ษัทเป็ น
ผู้ให้ กำรสนับสนุนในกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ ำเพื่อให้ หสั ดินใช้ หมุนเวียนในกำรดำเนินกำรผลิตอำหำรและบริ ก ำรเพื่อให้ บริ กำรต่อผู้
ว่ำจ้ ำงโดยตรง บริ ษัทจึงเชื่อว่ำหัสดินน่ำจะร่วมกับบริ ษัทในกำรดำเนินธุรกิจ Catering and Service ต่อไปในอนำคต
2.8 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้ค้านา้ มันตามมาตรา 7
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ปั จจุบนั บริ ษัทจดทะเบียนอยูใ่ นกลุม่ บริ ษัทผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
2543 ซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันที่มีปริ มำณกำรค้ ำแต่ละชนิด หรื อรวมกันทุกชนิดปี ละไม่ถึง 100,000 เมตริ กตัน (ประมำณ 120 ล้ ำน
ลิตร) แต่เป็ นผู้ค้ำที่มีปริ มำณกำรค้ ำแต่ละชนิด หรื อรวมกันทุกชนิดเกินปี ละ 30,000 เมตริ กตัน (ประมำณ 36 ล้ ำนลิตร) โดย
ปริ มำณกำรค้ ำดังกล่ำวจะไม่นับรวมปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันที่จัดหำจำกต่ำงประเทศให้ กับลูกค้ ำเพื่อใช้ ในต่ำงประเทศ
(External) ในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมียอดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ใน
ประเทศรวมกันทุกชนิดจำนวน 78.28 ล้ ำนลิตร และ 63.35 ล้ ำนลิตร และ 18.3536.91 ล้ ำนลิตร (ไม่รวมปริ มำณกำรจำหน่ำย
น ้ำมันที่จดั หำจำกภำยนอกประเทศให้ กบั ลูกค้ ำเพื่อใช้ ภำยนอกประเทศ (External)) อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคต บริ ษัทมีกำร
ขยำยปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันเกินกว่ำ 120 ล้ ำนลิตร (ซึ่งจำกยอดจำหน่ำยน ้ำมันในปั จจุบนั บริ ษัทยังสำมำรถขยำยกำรจำหน่ำย
น ้ำมันได้ อีกประมำณร้ อยละ 630) บริ ษัทจะต้ องจดทะเบียนเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7 ซึ่งจะต้ องสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงไว้ ใน
อัตรำร้ อยละ 5 ของปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงประจำปี ซึ่งจะไม่รวมจำนวนที่จำหน่ำยนอกประเทศซึ่งจัดซื ้อในต่ำงประเทศ
โดยในกำรสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงนี ้ บริ ษัทจะต้ องมีกำรลงทุนในกำรจัดหำสถำนที่เพื่อจัดเก็บสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงหรื อว่ำจ้ ำงให้
บุคคลอื่นเก็ บสำรองนำ้ มันเชื อ้ เพลิงแทน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ กระแสเงิ นสดและผลประกอบกำรของบริ ษัท โดยเงิ นทุน
หมุนเวียนที่บริ ษัทจะต้ องใช้ เพิ่มขึ ้นจำกปริ มำณน ้ำมันที่ต้องกันสำรอง ประมำณ 154.26154.07161.73 ล้ ำนบำท (คำนวณจำก
ปริ มำณกำรสำรองน ้ำมันที่อตั รำร้ อยละ 5 ของปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันที่ 120 ล้ ำนลิตรต่อปี โดยใช้ รำคำน ้ำมัน เชือ้ เพลิงเฉลี่ยที่
บริ ษั ท จ ำหน่ำ ย (ไม่ร วมกำรจ ำหน่ำ ยน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ที่ จัด หำจำกภำยนอกประเทศให้ กับ ลูก ค้ ำ เพื่ อ ใช้ ภำยนอกประเทศ
(External)) ในงวด 36 เดือนแรกของปี 2556ของปี 2555 ที่ 25.7125.6826.96 บำทต่อลิตร และไม่รวมค่ำเช่ำสถำนที่ในกำรเก็บ
สำรองน ้ำมัน) อย่ำงไรก็ตำม กำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ จะทำให้ บริ ษัทมีเงินทุนเพิ่มขึ ้น ซึง่ จะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถ
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ในกำรกู้ยืมของบริ ษัทได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยขยำยกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำที่รับน ้ำมันจำกผู้ผลิตในประเทศ
และนำไปใช้ นอกประเทศ (International) และกลุม่ ลูกค้ ำที่รับน ้ำมันจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ เพื่อใช้ ในต่ำงประเทศ (External)
ซึ่งปริ มำณกำรขำยน ้ำมันผ่ำนลูกค้ ำกลุ่มที่รับน ้ำมันจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศจะไม่ถูกนับรวมเป็ นปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันตำม
มำตรำ
3. ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.1 ความเสี่ยงจากกรณีมีผ้ ถู อื หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้บริ ษัท นทลิน จำกัด และบุคคลตำมมำตรำ 258 จะถือหุ้นในบริ ษัทรวม
ทังสิ
้ ้นร้ อยละ 58.33 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดยยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกึ่งหนึง่ ซึง่ จะทำให้ เป็ น
ผู้มีอำนำจควบคุมในกำรตัดสินใจของบริ ษัทสำหรั บกรณีที่ต้องใช้ เกณฑ์เสียงข้ ำงมำกในกำรลงคะแนน เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมำย
หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ ต้องได้ รับมติไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรขำยหรื อ
โอนกิจกำรบำงส่วนหรื อทังหมด
้
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มีกำรจัดโครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำร
โดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้ มีกำรกำหนดขอบเขตในกำรดำเนินงำน กำรมอบอำนำจให้ แก่กรรม กำรและ
ผู้บริ หำรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ มีกำรแต่งตังบุ
้ คคลภำยนอก
เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน จำกกรรมกำรทังหมด
้
7 คน เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมตั ิ
รำยกำรต่ำงๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหำกบริ ษัทมีควำมจำเป็ นในกำรทำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันและข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่ งครัด โดยบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในกำรพิจำรณำรำยกำรดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัท
เพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรำยย่อยบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสำมัญรำย
ย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และจะต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ผลของกำร
เสนอขำยหุ้นต่อประชำชน บริ ษัทจึงยังคงมีควำมไม่แน่นอนที่บริ ษัทจะได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยหุ้นของ
บริ ษัทในตลำดรอง และอำจไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหุ้นของบริ ษัทไม่สำมำรถเข้ ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้

(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ก่ อนการตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ )

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 23

