ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

1.

ปั จจัยความเสี่ยง

กำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่เสนอขำยในครัง้ นี ้มีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจำรณำข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้อย่ำง
รอบคอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปั จจัยควำมเสีย่ งในหัวข้ อนี ้ก่อนตัดสินใจในกำรลงทุนซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท
ข้ อควำมดังต่อไปนี ้แสดงถึงปั จจัยควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญบำงประกำรอันอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อ บริ ษัทและ
มูลค่ำหุ้นของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นอกเหนือจำกปั จจัยควำมเสีย่ งที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้ อำจมีควำมเสีย่ งอื่นๆ ซึง่ บริ ษัทไม่อำจทรำบ
ได้ ในขณะนี ้หรื อเป็ นควำมเสี่ยงที่ บริ ษัทพิจำรณำในขณะนี ้ว่ำไม่เป็ นสำระสำคัญซึ่ง อำจเป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงที่มีควำมสำคัญ
ต่อไปในอนำคต ควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อธุรกิจ รำยได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง หรื อ แหล่ง
เงินทุนของบริ ษัท
นอกจำกนี ้ ข้ อควำมในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับ
นี ้ เช่น กำรใช้ ถ้อยคำว่ำ “เชื่อว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “คำดกำรณ์วำ่ ” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
้ “ประมำณ” เป็ นต้ น หรื อกำรประมำณกำร
ทำงกำรเงิ น โครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์ เกี่ ยวกับผลประกอบกำร ธุรกิ จ แผนกำรขยำยธุรกิ จ กำรเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องในกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษัท นโยบำยของภำครัฐบำลและอื่นๆ ซึ่งเป็ นกำรคำดกำรณ์ ถึงเหตุกำรณ์ ใน
อนำคต อันเป็ นควำมเห็นของบริ ษัทในปั จจุบนั นัน้ มิได้ เป็ นกำรรับรองผลประกอบกำรหรื อเหตุกำรณ์ในอนำคต และผลที่เกิดขึ ้น
จริ งอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรื อคำดคะเนก็ได้
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1.1

ความเสี่ยงจากปั จจัยมหภาค

1.1.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มัน

น ้ำมันเชื ้อเพลิงถือเป็ นสินค้ ำหลักในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท รำคำน ้ำมันมีควำมผันผวนไปตำมปั จจัยต่ำงๆ ได้ แก่ กำร
เปลี่ยนแปลงและกำรเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะภูมิภำคที่ประกอบธุรกิจก๊ ำซธรรมชำติและน ้ำมันดิบ อุปสงค์และ
อุปทำนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็ จรู ปทังในระดั
้
บโลกและระดับภูมิภำค กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของภำครัฐทังในประเทศและ
้
ต่ำงประเทศ เป็ นต้ น ซึง่ ปั จจัยดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริ ษัท หำกรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงมีกำรปรับตัวสูงขึ ้น บริ ษัทต้ อง
ใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจมำกขึ ้น จึงอำจส่งผลให้ บริ ษัทต้ องเพิ่มภำระหนีส้ ินระยะสันกั
้ บสถำบันกำรเงินเพื่อนำมำ
สนับสนุนสภำพคล่องของบริ ษัท โดยแหล่งเงินทุนระยะสันที
้ ่บริ ษัทใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในปั จจุบนั มำจำกเงินเบิกเกินบัญชี เลต
เตอร์ ออฟเครดิต (Letter of Credit หรื อ L/C) ทรัสต์รีซีท (Trust Receipt หรื อ T/R) ตัว๋ สัญญำใช้ เงินและหนังสือค ้ำประกัน ทังนี
้ ้ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2555310 มีนำคมมิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสันเพื
้ ่อกำรค้ ำจำกสถำบันกำรเงินตำมสัญญำเงิน
กู้ยืมในวงเงินสูงสุดรวม 624626.75 ล้ ำนบำท และ 9.2410.89 ล้ ำนเหรี ยญดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ ซึ่งสูงกว่ำควำมต้ องกำรใช้ เงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นงวด 31 มีนำคม30 มิถนุ ำยน 2556 31 ธันวำคม 2555 ดังนัน้ วงเงินกู้ยืมดังกล่ำวทำให้ บริ ษัทมีสภำพ
คล่องส่วนเกินจำนวน 528.46513.30 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) ณ วันที่ 31 มีนำคม30 มิถนุ ำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
เท่ำกับ 0.56420.80 เท่ำ และ 0.801.000.42 เท่ำตำมลำดับ บริ ษัทจึงเชื่อว่ำบริ ษัทจะได้ รับกำรสนับสนุนด้ ำนสินเชื่อจำกสถำบัน
กำรเงินต่ำงๆ ในกรณีที่ต้องกำรเสริ มสภำพคล่องของบริ ษัท
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ทังนี
้ ้ ควำมผันผวนของรำคำน ้ำมัน ไม่สง่ ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษัท เนื่องจำก
รำคำที่ขำยให้ แก่ลกู ค้ ำ กำหนดจำกรำคำต้ นทุนบวกกำไรขันต้
้ น (Cost Plus Pricing Method) (โปรดดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ
3.1.4 นโยบำยกำรขำยสินค้ ำ) โดยบริ ษัทมีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำขำยไม่ให้ ต่ำกว่ำอัตรำกำไรขันต้
้ นต่ำสุดที่กำหนด อีกทังด้
้ วย
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำก่อนทำกำรสัง่ ซือ้ สินค้ ำจำกผู้ผลิ ต ทำให้ บริ ษัทไม่มีกำรเก็บสำรอง
น ้ำมัน บริ ษัทจึงไม่ได้ รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำน ้ำมัน นอกจำกนี ้ ลูกค้ ำของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นเรื อเดินทะเลทังใน
้
ประเทศและต่ำงประเทศ โรงงำนอุตสำหกรรม และผู้ประกอบกำรในธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทำงบก และธุรกิจให้ บริ กำรรถ
โดยสำร เป็ นต้ น ซึง่ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่ำควำมผันผวนของรำคำ
น ้ำมันจึงไม่ได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงของกลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัท
1.1.2

ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้

จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นแล้ วว่ำบริ ษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบเงินเบิกเกินบัญชี เลตเตอร์ ออฟเครดิต ตัว๋ สัญญำ
ใช้ เงิน และทรัสต์รีซีท (Trust Receipt) ซึ่งหนี ้สินระยะสันดั
้ งกล่ำวมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว (Floating Rate) ที่อ้ำงอิงกับอัตรำ
ดอกเบี ้ยลูกค้ ำรำยใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate หรื อ MOR) และอัตรำดอกเบี ้ยลูกค้ ำรำย
ใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate หรื อ MLR) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนำคม30 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงิน
จำนวน 188.22 ล้ ำนบำท และ 94.54 ล้ ำนบำท และ 113.45 ล้ ำนบำท และมีต้นทุนทำงกำรเงิน (เฉพำะที่เกิดขึ ้นจำกกำรกู้ยืม
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว ) จำนวน 10.44 ล้ ำนบำท และ 7.75 ล้ ำนบำท และ 3.93 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ ดังนัน้ บริ ษัทจึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ยที่ปรับตัวสูงขึ ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อต้ นทุนทำงกำรเงิน ฐำนะทำง
กำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย โดยกำร
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ย และวำงแผนกำรบริ หำรต้ นทุนทำงกำรเงินอย่ำงรัดกุม ทังนี
้ ้ ภำยหลังจำกกำรนำ
บริ ษัทเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ ว จะทำให้ บริ ษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจำกเงินทุนที่ได้ รับจำกกำร
เสนอขำยหุ้นให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน และประชำชน รวมทังบริ
้ ษัทมีกำรกำหนดอัตรำ
กำไรขันต้
้ นในกำรจำหน่ำยสินค้ ำ ซึ่งอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัท ดังนัน้ ค่ำใช้ จ่ำยดอกเบี ้ยจึงถูกชดเชยด้ วยกำไร
ขันต้
้ นจำกกำรขำยสินค้ ำ ทำให้ บริ ษัทไม่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริ ษัทมีต้นทุนกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิตหรื อผู้ค้ำน ้ำมันในต่ำงประเทศ ต้ นทุนกำรว่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบอิสระ (Surveyor)
ที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดยในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนกำรขำย
น ้ำมันที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 19.83 และร้ อยละ 33.93 และ ร้ อยละ 25.51 ของมูลค่ำต้ นทุนกำรขำย
น ้ำมันทังหมด
้
ตำมลำดับ บริ ษัทมีกำรบริ หำรควำมเสีย่ งโดยทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Forward Contract)
กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศทังจ
้ ำนวน เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบกำรของบริ ษัท ในขณะเดียวกัน บริ ษัทมีกำรรับรู้ รำยได้ จำกกำรขำยน ้ำมันเป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ จำกกำรจัด
จำหน่ำยและให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันให้ แก่เรื อที่มีกำรแจ้ งกำรเดินทำงออกนอกประเทศหรื อเรื อเดินทะเลที่มีสญ
ั ชำติต่ำงประเทศ
โดยในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีสดั ส่วนรำยได้ จำกกำรขำยเป็ นสกุลเงิน ตรำต่ำงประเทศ
ส่วนที่ 2-1 หน้ ำ 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
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คิดเป็ นร้ อยละ 10.94 และ 20.14 และ ร้ อยละ 14.12 ของรำยได้ จำกกำรขำยน ้ำมันทังหมด
้
ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้
ทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศทังจ
้ ำนวนเช่นเดียวกัน
สำหรับรำยได้ และต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรที่เกิดจำกกำรทำธุรกิจจัดหำบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด
(Catering and Service) บริ ษัทจะรับรู้ รำยได้ และต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรเป็ นเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ โดยบริ ษัทได้
กำหนดให้ กำรรับเงิ นจำกบริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด และกำรจ่ำยเงินว่ำจ้ ำงให้ แก่บริ ษัท หัสดิน แคเทอริ่ ง จำกัด มีอตั รำ
แลกเปลีย่ นเดียวกัน ซึง่ ตำมสัญญำว่ำจ้ ำงกำหนดให้ ใช้ อตั รำแลกเปลีย่ นตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 2 วันทำกำร
ก่อนวันที่ 30 ของเดือนถัดไปนับจำกวันวำงบิล ทำให้ บริ ษัทไม่ได้ รับผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้นในรู ปของตัวเงิน แต่
จะเกิดกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นในทำงบัญชีเท่ำนัน้ (โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับรู้กำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลีย่ นของธุรกิจ Catering and Service ในข้ อ 12.2.2 ผลกำรดำเนินงำน เรื่ องรำยได้ อื่น) อย่ำงไรก็ตำม จำนวนเงินรำยได้
และต้ นทุนจำกกำรให้ บริ กำรจำกธุรกิจ Supply Management มีสดั ส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับรำยได้ และต้ นทุนขำยจำกธุรกิจ
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรในธุรกิจ
Supply Management คิดเป็ นร้ อยละ 1.30 และ 3.10 และ ร้ อยละ 2.35 ของรำยได้ รวมของบริ ษัท ตำมลำดับ
1.2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท

1.2.1

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้ าหรือได้ รับชาระหนีล้ ่ าช้ า

บริ ษัทมีนโยบำยกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื อ้ เพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นโดยกำรให้ เครดิตแก่ลกู ค้ 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 ำกว่ำ กำหนดระยะเวลำ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบำยกำรให้ สินเชื่อลูกค้ ำ ด้ วยเงื่อนไขกำรชำระเงินของ
ลูกค้ ำจะอยู่ระหว่ำง 30 วัน ถึง 60 วัน นับจำกวันส่งมอบสินค้ ำ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรจัดตังคณะท
้
ำงำนพิจำรณำสินเชื่อ (Credit
Committee) ซึง่ ประกอบด้ วย กรรมกำรผู้จดั กำร ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย และผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
เพื่อพิจำรณำกำรอนุมตั ิวงเงิ นสินเชื่อและระยะเวลำกำรให้ สินเชื่ อของลูกค้ ำที่เปิ ดบัญชีใหม่ กำรทบทวนวงเงิ นสินเชื่อและ
ระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ นอกจำกนี ้ คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อยังดูแลด้ ำนกำรเร่ งรัดติดตำมลูกหนี ้ที่ค้ำงชำระ ตลอดจนกำร
ตัดสินใจดำเนินกระบวนกำรตำมกฏหมำยฟ้ องร้ องเมื่อลูกค้ ำผิดนัดชำระหนี ้ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
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นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่ อหนี ้สงสัยจะสูญ ในกรณีที่มีลกู หนี ้ที่ค้ำงชำระหนี ้เกิน กว่ำ 6 เดือน บริ ษัทจะ
พิจำรณำบันทึกค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 100 ของมูลหนี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญคิดเป็ นร้ อยละ 8.42
ร้ อยละ 6.10 และร้ อยละ 3.59 และร้ อยละ 4.16 ของยอดลูกหนี ้กำรค้ ำรวม ณ สิ ้นปี 2553 – ณ สิ ้นปี 2555 และ ณ สิ ้นไตรมำส
12 ปี 2556 ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 255531 มีนำคม30 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี ้ที่ค้ำงชำระหนี ้เกินกว่ำ 6 เดือนแล้ วเกือบทังจ
้ ำนวน โดยคงเหลือลูกค้ ำสองรำยที่มิได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เนื่องจำกได้
มีกำรรับชำระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว จำนวน 2.79 ล้ ำนบำท ภำยหลังจำกวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2556 นอกจำกนี ้ คณะทำงำนพิจำรณำ
สินเชื่อกำหนดให้ มีกำรพิจำรณำรำยงำนลูกหนี ้คงค้ ำง (Aging Report) ในทุกเดือน เพื่อติดตำมกำรชำระหนี ้ของลูกหนี ้แต่ละรำย
อย่ำงใกล้ ชิด หำกพบว่ำลูกหนี ้รำยใดมีกำรค้ ำงชำระหนี ้เกินกว่ำกำหนด คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อจะเร่งให้ ดำเนินกำรติดตำม
หนี ้จำกลูกหนี ้ที่ค้ำงชำระ และรำยงำนควำมคืบหน้ ำในกำรติดตำมหนี ้ให้ แก่คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อทรำบ รวมทังก
้ ำหนด
แนวทำงในกำรแก้ ไขหนี ้ที่ค้ำงชำระ อำทิเช่น เจรจำให้ ลกู หนี ้ที่ค้ำงชำระผ่อนชำระหนี ้คงค้ ำง หรื อขอหลักประกันเพิ่มเติม เป็ นต้ น
ส่วนที่ 2-1 หน้ ำ 4
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1.2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทแม่
กำรจำหน่ำยสินค้ ำและบริ กำร
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บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริ ษัท นทลิน จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 77.27 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว
(ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ บริ ษัท นทลิน จำกัด จะถือหุ้นร้ อยละ 47.22 ของทุนที่ออกและเรี ยก
ชำระแล้ ว) โดยบริ ษัท นทลิน จำกัด และบริ ษัทในกลุม่ (“กลุม่ นทลิน”) (โปรดดูรำยละเอียดแผนภำพกลุม่ นทลินในส่วนที่ 2 ข้ อ
2.2 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ) ประกอบธุรกิจหลักรับขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ โดยในปี 2553 - ปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของ
ปี 2556 บริ ษั ท มี ร ำยได้ จ ำกกำรขำยสิ น ค้ ำ และบริ ก ำรให้ กับ กลุ่ม นทลิ น จ ำนวน 250.61 ล้ ำ นบำท 276.11 ล้ ำนบำท และ
408.47409.39 ล้ ำนบำท และ 166.44 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.07 ร้ อยละ 10.90 และร้ อยละ 15.19 22 และ
ร้ อยละ 12.62 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและบริ กำรทังหมด
้
ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำขำยสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำในกลุม่ นทลินดังกล่ำว เช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ ำให้ แก่
ลูกค้ ำทัว่ ไป อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรสูญเสียรำยได้ ที่มำจำกกลุม่ นทลินในกรณีที่กลุ่ม
นทลินลดปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำจำกบริ ษัทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำยได้ และผลกำไร บริ ษัทจึงมีแนวทำงที่จะลดกำรพึ่งพิง
รำยได้ จำกกำรขำยให้ แก่กลุม่ นทลิน โดยมีแผนที่จะเพิ่มปริ มำณกำรขำยให้ แก่ลกู ค้ ำทังที
้ ่เป็ นเรื อเดินทะเลทังในประเทศและต่
้
ำง
ต่ำงประเทศ เรื อเดินทะเลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทย หรื อ เรื อลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์/เครื่ องอุปโภคบริ โภคของแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ
ต่ำงๆ รวมถึงกำรสร้ ำงและรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำเดิมอย่ำงต่อเนื่อง และคงไว้ ซึ่งควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษัท ด้ วยกำร
สร้ ำงควำมไว้ วำงใจในคุณภำพกำรให้ บริ กำร ควำมรวดเร็ ว กำรส่งมอบตรงตำมกำหนดเวลำ และกำรควบคุมไม่ให้ เกิดกำรสูญ
หำยและกำรปลอมปนระหว่ำงกำรขนส่ง ซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรประกอบธุรกิจ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ แสวงหำโอกำสที่จะ
เพิ่มจำนวนลูกค้ ำรำยใหญ่เพื่อเพิ่มรำยได้ และกำไรให้ แก่บริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน
กำรขนส่งน ้ำมันไปยังต่ำงประเทศ

ปรับปรุง
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บริ ษัทมีกำรจัดจ้ ำงเรื อบรรทุกน ้ำมันของกลุม่ นทลินในกำรขนส่งน ้ำมันที่จดั หำจำกต่ำงประเทศเพื่อไปส่งยังจุดหมำย
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 ำงผู้ขนส่งรำยอื่นสำหรับกำรขนส่งน ้ำมันในลักษณะดังกล่ำว
ข้ ำงต้ นได้ เช่นกัน
รำยได้ จำกธุรกิจให้ บริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด (Catering and Service) ให้ แก่พนักงำนประจำแท่น
ขุดเจำะบนเรื อพักอำศัย
เมื่อเดือนกรกฎำคม 2554 บริ ษัทเริ่ มขยำยกำรดำเนินธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจให้ บริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด
(Catering and Service) ให้ แก่พนักงำนประจำแท่นขุดเจำะบนเรื อพักอำศัย โดยเข้ ำทำสัญญำจัดหำบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำ
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ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

ควำมสะอำด และซักรี ด กับบริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด (บริ ษัทในกลุม่ นทลิน) ซึ่งเป็ นผู้ทำสัญญำ กับบริ ษัท ปตท. สำรวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) (“ปตท.สผ.”) ในกำรให้ บริ กำร Catering and Service ในขณะเดียวกันบริ ษัทได้ ทำสัญญำ
กับบริ ษัท หัสดิน แคทเทอริ่ ง จำกัด ในกำรว่ำจ้ ำงให้ บริ กำร Catering and Service โดยบริ ษัทเริ่ มมีรำยได้ จำกธุรกิจนี ้ตังแต่
้ เดือน
กรกฎำคม 2554 ซึ่งมีระยะเวลำ 3 ปี (โปรดดูสรุ ปสัญญำในส่วนที่ 2 ข้ อ 5.6 สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำที่ใช้ ในกำรประกอบ
ธุรกิจ) นอกจำกนี ้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับกำรอนุมตั ิจำกปตท.สผ. สำหรับกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรในธุรกิจ Catering and Service
ตำมพื ้นที่ที่กำหนด (Vendor List) ทำให้ บริ ษัทสำมำรถเข้ ำไปร่ วมประมูลเพื่อดำเนินกำรให้ บริ กำรด้ ำน Catering and Service
ให้ แก่ปตท.สผ.ได้ ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทลดกำรพึ่งพิงกลุม่ นทลิน และเพิ่ม ศักยภำพของบริ ษัทในกำรขยำยเข้ ำมำสูธ่ ุรกิจนีม้ ำกขึ ้น
อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ จำกธุรกิจ Catering and Service ในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 เท่ำกับ
32.92 ล้ ำนบำท และ 83.84 ล้ ำนบำท และ 31.12 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.30 และร้ อยละ 3.10 และร้ อยละ
2.35 ของรำยได้ รวม ตำมลำดับ ดังนัน้ หำกขำดรำยได้ ในธุรกิจนี ้ไปก็จะไม่กระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ

กำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
นอกจำกกำรพึง่ พำทำงด้ ำนรำยได้ แล้ ว กลุม่ นทลินยังได้ ให้ ควำมช่วยเหลือแก่ บริ ษัทในกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะ
สันจ
้ ำนวนรวม 164.00 ล้ ำนบำท และ 3.74 ล้ ำนเหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐอเมริ กำ (ณ วันที่ 31 30 ธันวำคม 2555มีนำคมมิถนุ ำยน
2556) จำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศจำนวน 2 แห่ง โดยไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนสำหรับกำรค ้ำประกันดังกล่ำว ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ได้ เจรจำกับสถำบันกำรเงินเพื่อขอให้ สถำบันกำรเงินยกเลิกเงื่อนไขกำรค ้ำประกัน โดยสถำบันกำรเงินทัง้ 2 แห่งมีเงื่อนไขกำร
ยกเลิกกำรค ้ำประกันภำยหลังจำกที่บริ ษัทเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เรี ยบร้ อยแล้ ว
กำรเช่ำอำคำรสำนักงำน
บริ ษัทได้ เช่ำพื ้นที่ภำยในอำคำรสำนักงำนที่มี บริ ษัท นทลิน จำกัด เป็ นเจ้ ำของโดยมีอตั รำค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรที่เรี ยก
เก็บเป็ นอัตรำเดียวกันกับอัตรำที่เรี ยกเก็บกับบริ ษัทผู้เช่ำรำยอื่นๆ ในกลุม่ นทลินและบุคคลภำยนอก อีกทังอั
้ ตรำดังกล่ำวสำมำรถ
เทียบเคียงได้ กบั อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง (โปรดดูสรุ ปสัญญำเช่ ำอำคำรสำนักงำน ในข้ อ 5.6 สรุ ปสำระสำคัญของ
สัญญำที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิ จ ) ทังนี
้ ้ หำกบริ ษัทต้ องกำรที่จะเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในบริ เวณใกล้ เคียงจำกบุคคลภำยนอกก็
สำมำรถกระทำได้ เนื่องจำกอัตรำค่ำเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนปั จจุบันมีอัตรำเทียบเคียงได้ กับอัตรำค่ำเช่ำพืน้ ที่สำ นักงำนบริ เวณ
ใกล้ เคียง หำกแต่ในกรณีที่ต้องกำรย้ ำยสำนักงำนจะต้ องใช้ ระยะเวลำและค่ำใช้ จ่ำยในกำรตกแต่งสำนักงำนในพื ้นที่เช่ำใหม่
กำรรับบริ กำรด้ ำนทรัพยำกรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงบริ ษัท นทลิน จำกัด บริ หำรจัดกำรด้ ำนทรัพยำกรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีกำรจ่ำย
ค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือน สำหรั บกำรว่ำจ้ ำงบริ หำรงำนด้ ำนทรั พยำกรบุคคล บริ ษัท นทลิน จำกัด มีควำมเชี่ ยวชำญในกำร
บริ หำรงำนบุคคลและมีอตั รำค่ำจ้ ำงที่ต่ำกว่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรที่บริ ษัทว่ำจ้ ำงพนักงำนมำดูแลงำนด้ ำนนี ้เอง
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงบริ ษัท นทลิน จำกัด เป็ นผู้บริ หำรงำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ เนื่องจำกบริ ษัท นทลิน
จำกัด เป็ นผู้พฒ
ั นำระบบ Ship Manager ซึ่งเป็ นระบบปฏิบตั ิงำนหลักสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนส่งทำงเรื อ และบริ ษัทได้ ใช้
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ระบบงำนดังกล่ำวเป็ นระบบปฎิบตั ิกำรหลัก อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีมำตรกำรในเรื่ องกำรจำกัดกำรเข้ ำถึงข้ อมูลของบริ ษัท โดย
กำรจำกัดจำนวนคนที่จะสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมรำยชื่อพนักงำนที่บริ ษัท นทลิน จำกัดแจ้ งกับบริ ษัทเท่ำนัน้
อีกทังบริ
้ ษัทได้ ทำสัญญำรักษำควำมลับของข้ อมูลภำยในระหว่ำงบริ ษัทและบุคคลดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอีกด้ วย
(โปรดดูสรุปสัญญำจ้ ำงบริ หำรงำนบุคคลและสำรสนเทศ ในข้ อ 5.6 สรุปสำระสำคัญของสัญญำที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ)
ทังนี
้ ้ หำกบริ ษัทมีกำรขยำยตัวของจำนวนพนักงำนและกิจกรรมด้ ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศมำกขึ ้น บริ ษัทสำมำรถที่จะ
จัดหำบุคคลำกรด้ ำนดังกล่ำวเพื่อดำเนินกำรเองได้ อย่ำงไรก็ตำม ณ ปั จจุบนั บริ ษัทเล็งเห็นว่ำกำรว่ำจ้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำน
ทรัพยำกรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจะเกิดควำมคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรจัดหำบุคคลำกรประจำมำดำเนินกำรเอง
1.2.3

ความเสี่ยงในเรื่องการแข่ งขันและการเข้ ามาทาธุรกิจได้ ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่

ธุรกิจกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับเรื อเดินทะเลมีผ้ ปู ระกอบกำร ไม่วำ่ จะเป็ นผู้ผลิตน ้ำมันหรื อผู้ค้ำน ้ำมันจำนวน
มำก จึงทำให้ เกิดกำรแข่งขันสูงในกำรประกอบธุรกิจนี ้ โดยเฉพำะกำรแข่งขันด้ ำนรำคำ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ ว ผู้ประกอบกำรที่มีฐำน
ลูกค้ ำจำนวนมำกและมีปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันมำก จะได้ เปรี ยบในเรื่ องอำนำจต่อรองในกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิต เนื่องจำก
จะได้ รำคำต่ำกว่ำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันในปริ มำณน้ อย ทำให้ ได้ เปรี ยบในกำรกำหนดรำคำขำยน ้ำมัน
นอกจำกนี ้ พนักงำนขำยที่มีฐำนลูกค้ ำและควำมสัมพันธ์ อันดีกับบริ ษัทผู้ผลิตนำ้ มัน ก็ ถือเป็ นปั จจัยสำคัญในกำร
ดำเนินธุรกิจกำรจำหน่ำยน ้ำมันสำหรับเรื อเดินทะเล ซึง่ กำรทำธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันสำหรับเรื อเดินทะเลไม่จำเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุน
ในสินทรัพย์ถำวรสูง ทำให้ กำรเข้ ำมำดำเนินธุรกิจ สำมำรถทำได้ ง่ำย นอกจำกนี ้ หำกผู้ผลิตน ้ำมันรำยใหญ่มีควำมประสงค์จะ
ดำเนินธุรกิจจัดหำน ้ำมันเชือ้ เพลิงเรื อเช่นเดียวกับบริ ษัท ก็สำมำรถทำได้ ด้วยเช่นกัน และอำจมีควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน
มำกกว่ำบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญกับบุคลำกรของบริ ษัท ซึ่งถื อเป็ นทรั พยำกรที่สำคั ญในกำรดำเนินธุรกิ จ โดยจ่ำ ย
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและมีกำรฝึ กอบรมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนำควำมรู้และเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำน นอกจำกนี ้ บริ ษัท
และกลุ่มนทลินอยู่ในธุรกิจรับขนส่งน ้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 นเวลำนำนด้ วยกำรรักษำคุณภำพในกำรขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรไม่ว่ำจะเป็ นคุณภำพของน ้ำมันที่ได้
มำตรฐำนของกรมธุรกิจพลังงำน และกำรให้ บริ กำรที่อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ลกู ค้ ำ ทำให้ บริ ษัทเป็ นที่น่ำเชื่อถือกับลูกค้ ำที่ซื ้อ
สินค้ ำ จำกบริ ษัท ซึ่งเป็ นส่วนที่สำคัญ ในกำรดำเนินธุ รกิ จจ ำหน่ำยนำ้ มั นเชื อ้ เพลิง นอกจำกนี ้ ตลำดกำรค้ ำน ำ้ มันที่ บริ ษั ท
ดำเนินกำรอยูม่ ีลกู ค้ ำจำนวนมำกรำย ซึง่ แต่ละรำยมีเงื่อนไขและข้ อจำกัดต่ำงๆ กัน และปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ มีจำนวนไม่
มำก ทำให้ ผ้ ูผลิตนำ้ มันรำยใหญ่ ไม่ให้ ควำมสนใจเข้ ำมำขำยในตลำดนีโ้ ดยตรง เนื่อ งจำกต้ องมี จัดตัง้ ทีมงำน และจัดสรร
ทรัพยำกรอื่นๆ ขององค์กรเพื่อมำบริ หำรจัดกำรกับลูกค้ ำรำยย่อย ซึง่ อำจไม่เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรดำเนินงำนดังกล่ำว บริ ษัทจึง
เชื่อว่ำจะสำมำรถแข่งขันในธุรกิจนี ้ต่อไปได้
1.2.4

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จาหน่ ายนา้ มัน (Supplier) รายใหญ่

ธุรกิจหลักของบริ ษัทคือกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงเรื อและน ้ำมันหล่อลื่น ให้ กบั ลูกค้ ำทำงทะเลและทำงบก บริ ษัท
จะสัง่ ซือ้ นำ้ มันจำกผู้ผลิต นำ้ มัน และผู้ค้ ำนำ้ มัน ซึ่งมีอ ยู่หลำยรำยในตลำด โดยรำคำสินค้ ำ ของผู้ผลิตแต่ละรำยจะมีรำคำ
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ใกล้ เคียงกันโดยอ้ ำงอิงกับรำคำตลำด ทังนี
้ ้ บริ ษัทสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกบริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ดำเนิน
ธุรกิจปิ โตรเลียมที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย เป็ นปริ มำณที่สงู กว่ำผู้ผลิตรำยอื่นโดยในปี 2553 ถึงปี 2555 และงวด 36 เดือนแรก
ของปี 2556 บริ ษัทมีมลู ค่ำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกปตท. คิดเป็ นร้ อยละ 43.46 ร้ อยละ 44.05 และร้ อยละ 38.48 และร้ อยละ 45.05
ของมูลค่ำกำรสัง่ ซือ้ นำ้ มันทังหมด
้
ตำมลำดับ ซึ่ง กำรสัง่ ซื ้อจำกปตท.ในปริ มำณมำกจะช่วยให้ บริ ษัทซื ้อน ้ำมันได้ ในรำคำที่
สำมำรถแข่งขันได้ และจะช่วยให้ บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจว่ำ บริ ษัทจะได้ รับกำรจัดสรรน ้ำมันจำกปตท. หำกอยู่ในสถำนกำรณ์ ที่มี
ปริ มำณน ้ำมันไม่เพียงพอ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีกำรกระจำยกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิตน ้ำมันและผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นๆ โดยก่อนกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
แต่ละครัง้ พนักงำนขำยจะเปรี ยบเทียบรำคำขำยน ้ำมันรำยวันจำกผู้ผลิต น ้ำมันและผู้ค้ำน ้ำมันอย่ำงน้ อย 2 รำย ซึ่งบริ ษัทจะ
สัง่ ซื ้อน ้ำมันโดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ อำทิ ลักษณะของสินค้ ำ รำคำ และระยะทำงกำรขนส่งสินค้ ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ได้
ตกลงไว้ กบั ลูกค้ ำของบริ ษัท เป็ นต้ น
1.2.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์ เฉพาะด้ านของบริษัท

รำยได้ หลักของบริ ษัทส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมัน โดยในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรก
ของปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 98.61 และร้ อยละ 96.48 และร้ อยละ 97.39 ของรำยได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ซึ่งธุรกิจกำรจัดจำหน่ำย
น ้ำมันเป็ นธุรกิจที่ต้องอำศัยบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ ทำให้ บริ ษัทมีกำรพึง่ พิงบุคลำกรดังกล่ำว ซึง่
รวมถึงบุคลำกรในฝ่ ำยขำยและฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ ซึง่ หำกขำดบุคลำกรเหล่ำนี ้อำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ควำมส ำคัญ ของบุค ลำกรกลุ่ม ดัง กล่ำ ว จึ ง ได้ มี ก ำรพิ จ ำรณำผลตอบแทนที่ ใ ห้ แ ก่ บุค 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
1.2.6
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ความเสี่ยงจากการทาสัญญาว่ าจ้ างผู้ประกอบการขนส่ งน้ อยรายในการขนส่ งนา้ มันในแต่ ละช่ องทาง

ในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงทะเล คิดเป็ นร้ อย
ละ 93.27 และร้ อยละ 94.31 และร้ อยละ 92.28 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันทังหมด
้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำง
ผู้ประกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงทำงทะเล โดยกำรขนส่งทำงเรื อเพียงรำยเดียว คือ บริ ษัท บี.พี.พี. ซัพพลำย จำกัด (“บี.
พี.พี.”) โดยบี.พี.พี. มีเรื อที่ใช้ ดำเนินกำรขนส่งน ้ำมันให้ แก่บริ ษัทจำนวน 9 ลำ และในสัญญำว่ำจ้ ำงขนส่งจะระบุถึงขอบเขตควำม
รับผิดชอบของผู้รับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงทะเล ซึ่งครอบคลุมตังแต่
้ กำรบำรุ ง รักษำเรื อบรรทุกน ้ำมันให้ มีประสิทธิภำพและอยู่ใน
ลักษณะที่เหมำะสม กำรทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสีย่ งภัยทุกชนิด (All Risks) ไปจนถึงควำมรับผิดชอบต่อกำร
สูญหำยหรื อกำรเจือปนของน ้ำมัน ควำมรับผิดชอบต่อกำรขนส่งล่ำช้ ำ และกำรขนส่งผิดสถำนที่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีกำรเปรี ยบเทียบอัตรำค่ำขนส่งของ บี.พี.พี. กับผู้ประกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันรำยอื่น ซึ่งอัตรำค่ำ
ขนส่งทีบ่ ริ ษัทจ่ำยให้ บี.พี.พี. ไม่แตกต่ำงจำกค่ำขนส่งที่จ่ำยให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันรำยอื่น มำกนัก ซึ่งขึ ้นอยู่กบั
ระยะทำงที่ขนส่งและปริ มำณน ้ำมันที่ขนส่ง กำรว่ำจ้ ำง บี.พี.พี. ทำให้ บริ ษัทมัน่ ใจได้ วำ่ น ้ำมันจะส่งถึงลูกค้ ำครบถ้ วนตำมจำนวน
ภำยในกำหนดเวลำที่ตกลงกัน และกำรขนส่งมีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสีย่ งทุกชนิด ในกรณีที่ บี.พี.พี. ไม่สำมำรถ
ให้ บริ กำรได้ บริ ษัทสำมำรถติดต่อว่ำจ้ ำงผู้ประกอบกำรรับจ้ ำ งขนส่งน ้ำมันรำยอื่นเป็ นครำวๆ หรื อทำกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำกับผู้ผลิตที่
เสนอบริ กำรขนส่งควบคู่กนั ไปด้ วย อย่ำงไรก็ตำม กำรจ้ ำงผู้ประกอบกำรรำยอื่นจะไม่มีกำรทำประกันภัย ซึ่งอำจทำให้ บริ ษัทมี
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ควำมเสี่ยงที่จะต้ องรับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นจำกควำมผิดพลำดจำกกำรขนส่ง เช่น กำรสูญหำยของน ้ำมัน กำร
ล่ำช้ ำ หรื อกำรเจือปนของสินค้ ำ เป็ นต้ น ในปี 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 5.96 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 89.87
ร้ อยละ 77.15 และร้ อยละ 86.68 และร้ อยละ 77.40 ของค่ำขนส่งทำงทะเลทังหมด
้
(โดยไม่รวมค่ำขนส่งระหว่ำงประเทศ หรื อ
External เนื่องจำกเป็ นกำรซื ้อน ้ำมันจำกภำยนอกประเทศและขนส่งให้ กบั ลูกค้ ำภำยนอกประเทศ และมีปริ มำณขนส่งในแต่ละ
ครัง้ สูงทำให้ ต้องใช้ เรื อคนละประเภท) ตำมลำดับ
สำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันผ่ำนกำรขนส่งทำงบก ซึ่งบริ ษัทเริ่ มทำธุรกิจเมื่อปลำยปี 2553 นัน้ บริ ษัทจะเลือกใช้ บริ กำร
ขนส่งของผู้ผลิตและผู้ค้ำน ้ำมันหรื อว่ำจ้ ำงผู้ขนส่งอิสระที่ทำสัญญำขนส่งกับบริ ษัทให้ เป็ นผู้ขนส่งสินค้ ำให้ โดยบริ ษัททำสัญญำ
จ้ ำงเหมำขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมทำงบกกับผู้ขนส่ง 3 34 รำย ครอบคลุมพื ้นที่ขนส่งที่แตกต่ำงกัน โดยในสัญญำได้ ระบุถึง
ขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้ขนส่งที่ครอบคลุมถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นระหว่ำงกำรส่งน ้ำมัน และกำรทำกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ดังนัน้ กำรทำสัญญำกับผู้ขนส่งทังสำมรำยท
้
ำให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่ำลูกค้ ำจะได้ รับ
น ้ำมันครบถ้ วนตำมจำนวนและในเวลำที่ตกลงกัน รวมทัง้ มีกรมธรรม์ ประกันภัยคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด นอกจำกนี ้
บริ ษัทสำมำรถสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิตน ้ำมันที่เสนอบริ กำรขนส่งควบคู่กันไปด้ วย ซึ่งกำรขนส่งดังกล่ำวจะรวมประกันภัยเพื่อ
คุ้มครองควำมเสี่ยงภัยทุกชนิดเช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทสำมำรถว่ำจ้ ำงผู้ประกอบกำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันรำยอื่นเป็ น
ครำวๆ เนื่องจำกผู้ประกอบธุรกิจประเภทนีม้ ีอยู่เป็ นจำนวนมำก แต่บริ ษัทอำจมีควำมเสี่ยงในเรื่ องคุ้มครองควำมเสี่ยงภัย
เนื่องจำกกำรว่ำจ้ ำงขนส่งเป็ นครำวๆ ผู้ขนส่งจะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ ้นระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน
1.2.7

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาช่ วงในธุรกิจบริ การด้ านอาหาร ทาความสะอาด และซักรี ด ของพนักงาน
ประจาแท่ นขุดเจาะนา้ มันและก๊ าซบนเรือพักอาศัย (Catering and Service)

จำกกำรที่บริ ษัทได้ ทำสัญญำในกำรจัดหำบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด ของพนักงำนบนแท่นขุดเจำะ
น ้ำมันและก๊ ำซบนเรื อพักอำศัย (Catering and Service) จำกบริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญำหลักกับบริ ษัท ผู้
ว่ำจ้ ำง และบริ ษัทได้ ว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัท หัสดิน แคทเทอริ่ ง จำกัด (“หัสดิน”) ซึ่งเป็ นผู้มีประสบกำรณ์ ในกำรให้ บริ กำรในธุรกิ จ
ดังกล่ำวมำเป็ นเวลำนำน เป็ นผู้ให้ บริ กำรดังกล่ำวแก่บริ ษัทผู้วำ่ จ้ ำงอีกต่อหนึง่ บริ ษัทจึงอำจมีควำมเสีย่ งว่ำหำกในอนำคตหัสดิน
ไม่สำมำรถให้ บริ กำรดังกล่ำวได้ หรื อหัสดินไม่ร่วมกับบริ ษัทในกำรขยำยกำรดำเนินธุรกิจ Catering and Service เพิ่มเติมต่อไป
ในอนำคต บริ ษัทก็จะไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เอง เนื่องจำกบริ ษัทมิได้ มีกำรลงทุนด้ ำนบุคลำกรและทรัพย์ สินเพื่อให้ สำมำรถ
ดำเนินธุรกิจ Catering and Service ได้ เองโดยลำพัง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทและหัสดินมีควำมสัมพันธ์ อนั ดี ต่อกันมำยำวนำน
ประกอบกับบริ ษัทเป็ นผู้ให้ กำรสนับสนุน ด้ ำนกำรเงินโดยกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ ำเพื่อให้ หสั ดินใช้ หมุนเวียนในกำรให้ บริ กำรต่อ ผู้
ว่ำจ้ ำง โดยบริ ษัทและหัสดินดำเนินธุรกิจร่ วมกันในรู ปแบบของพันธมิตรที่มีกำรพึ่งพำซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทังบริ
้ ษัทและหัสดิน บริ ษัทจึงเชื่อว่ำหัสดินน่ำจะร่ วมกับบริ ษัทในกำรดำเนินธุรกิจ Catering and Service ต่อไปใน
อนำคต
1.2.8

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้ค้านา้ มันตามมาตรา 7

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
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

ปริ มำณกำรค้ ำดังกล่ำวจะไม่นับรวมปริ มำณกำรจำหน่ำยนำ้ มันที่จัดหำจำกภำยนอกประเทศให้ กับลูกค้ ำเพื่อใช้ ภำยนอก
ประเทศ (External) ในปี 2554 และปี 2555 และงวด 36 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมียอดจำหน่ำยนำ้ มันเชือ้ เพลิงและ
น ้ำมันหล่อลืน่ ในประเทศรวมกันทุกชนิดจำนวน 78.28 ล้ ำนลิตร และ 63.35 ล้ ำนลิตร และ 36.91 ล้ ำนลิตร ตำมลำดับ (ไม่รวม
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันที่จดั หำจำกภำยนอกประเทศให้ กบั ลูกค้ ำเพื่อใช้ ภำยนอกประเทศ (External)) อย่ำงไรก็ตำม หำกใน
อนำคต บริ ษัทมีกำรขยำยปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันและทำให้ มียอดจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงรวมทุกชนิดในประเทศเกินกว่ำ 120
ล้ ำนลิตร (ซึ่งจำกยอดจำหน่ำยน ้ำมันในปั จจุบนั บริ ษัทยังสำมำรถขยำยกำรจำหน่ำยน ้ำมันได้ อีก ประมำณร้ อยละ 30) บริ ษัท
จะต้ องจดทะเบียนเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7 ซึ่งตำมประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่ อง กำหนดชนิดและอัตรำสำรองน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง พ.ศ. 2549 ระบุไว้ ว่ำ ผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7 จะต้ องสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงไว้ ในอัตรำร้ อยละ 5 ของปริ มำณกำรค้ ำ
น ้ำมันเชือ้ เพลิงประจำปี ซึ่งจะไม่รวมปริ มำณน ้ำมันที่จดั หำจำกต่ำงประเทศให้ กบั ลูกค้ ำที่ใช้ ในต่ำงประเทศ โดยในกำรสำรอง
น ้ำมันเชือ้ เพลิงนัน้ บริ ษัทจะต้ องมีกำรลงทุนในกำรจัดหำสถำนที่เพื่อจัดเก็บสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อว่ำจ้ ำงให้ บคุ คลอื่นเก็บ
สำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงแทน ซึ่ง ในอนำคต หำกบริ ษัทมีปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันถึงเกณฑ์ผ้ คู ้ ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7 และต้ อง
ดำเนินกำรลงทุนจัดหำหรื อว่ำจ้ ำงสถำนที่จัดเก็บสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิง นัน้ จะส่งผลให้ บริ ษัทต้ องมีกำรใช้ เงินลงทุน ซึ่งอำจจะ
กระทบกับกระแสเงินสดของบริ ษัทตลอดจนอำจมีค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นจำกสำรองน ้ำมัน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำร
ของบริ ษัท โดยเงินทุนหมุนเวียนที่บริ ษัทจะต้ องใช้ เพิ่มขึ ้นจำกปริ มำณน ้ำมันที่ต้องกันสำรอง ประมำณ 161.73154.07 ล้ ำนบำท
(คำนวณจำกปริ มำณกำรสำรองนำ้ มันที่อัตรำร้ อยละ 5 ของปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันที่ 120 ล้ ำนลิตรต่อปี โดยใช้ รำคำนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงเฉลี่ยที่บริ ษัทจำหน่ำย (ไม่รวมกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่จดั หำจำกภำยนอกประเทศให้ กับลูกค้ ำเพื่อใช้ ภำยนอก
ประเทศ (External)) ของในปี 2555งวด 36 เดือนแรกของปี 2556 ที่ 26.9625.68 บำทต่อลิตร และไม่รวมค่ำสถำนที่ในกำรเก็บ
สำรองน ้ำมัน)
บริ ษัทมีนโยบำยขยำยกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำ ที่รับน ้ำมันภำยในประเทศ และนำไปใช้ ภำยนอกประเทศ
(International) และกลุม่ ลูกค้ ำที่รับน ้ำมันภำยนอกประเทศ เพื่อใช้ ภำยนอกประเทศ (External) ซึ่งปริ มำณกำรขำยน ้ำมันผ่ำน
ลูกค้ ำกลุม่ ที่รับน ้ำมันภำยนอกประเทศจะไม่ถกู นับรวมเป็ นปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันตำมมำตรำ 7 อย่ำงไรก็ตำม หำกบริ ษัทขยำย
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันจนเป็ นผลให้ บริ ษัทกลำยเป็ นผู้ค้ำตำมมำตรำ 7 และบริ ษัทต้ องเก็บสำรองน ้ำมัน ซึง่ ภำยหลังจำกกำร
เสนอขำยหุ้นแก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน และประชำชนในครัง้ นี ้ จะทำให้ อตั รำส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอยู่ในระดับต่ำ บริ ษัทเชื่อว่ำจะสำมำรถกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินได้ ในอนำคต เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
เพิม่ เติมสำหรับภำระที่ต้องกันสำรองน ้ำมันดังกล่ำว
1.3

ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ

1.3.1

ความเสี่ยงจากกรณีมีผ้ ถู อื หุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่ าร้ อยละ 50

ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัท นทลิน จำกัด และบุคคลตำมมำตรำ 258 แห่ง พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงที่มีกำรแก้ ไข (“มำตรำ 258”) ถือหุ้นในบริ ษัทจำนวนรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 95.45 ของทุนที่ออกและ
ชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ บริ ษัท นทลิน จำกัด และบุคคลตำมมำตรำ 258 จะถือหุ้นใน
บริ ษัทรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 58.33 ของทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดยบริ ษัท นทลิน จำกัด และบุคคลตำม
มำตรำ 258 ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งในบริ ษัท ซึ่งจะทำให้ บริ ษัท นทลิน จำกัด มีอำนำจควบคุมในกำรตัดสินใจของบริ ษัท
สำหรับกรณีที่ต้องใช้ เกณฑ์เสียงข้ ำงมำกในกำรลงคะแนน เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ ต้องได้ รับมติ
ไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรขำยหรื อโอนกิจกำรบำงส่วนหรื อทังหมด
้
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้น
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

รำยอื่นของบริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรที่ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอให้
ที่ประชุมพิจำรณำ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มีกำรจัดโครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้ มีกำรกำหนด
ขอบเขตในกำรดำเนินงำน กำรมอบอำนำจให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไป
อย่ำ งโปร่ ง ใส ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี ก รรมกำรที่ ไม่ใ ช่ ตัว แทนจำกบริ ษั ท นทลิน จ ำกัด จ ำนวน 4 คน จำกกรรมกำรทัง้ หมด 7 คน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ มีกำรแต่งตังบุ
้ คคลภำยนอกเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำร อีกทัง้ บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบริ หำรอย่ำงชัดเจน และหำกบริ ษัทมีควำมจำเป็ นในกำรทำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำม
ขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันและข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่ งครัด โดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในกำรพิจำรณำรำยกำรดังกล่ำว
1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของบริษัท

บริ ษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน และประชำชนใน
ครัง้ นี ้ ก่อนที่จะได้ รับทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เกี่ยวกับกำรนำหุ้นของบริ ษัทเข้ ำเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ยื่นคำขออนุญำตนำหลักทรัพย์เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ แล้ วเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2556 ซึง่ บริ ษัท เซจแคปปิ ตอล จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริ ษัทได้ พิจำรณำคุณสมบัติ
ของบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ วพบว่ำ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ตำม
ข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546
(ปรับปรุงล่ำสุดวันที่ 21 มีนำคม 2555)
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรำยย่อยบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น
สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และจะต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว ซึ่งขึ ้นอยู่กบั
ผลของกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน บริ ษัทจึงยังคงมีควำมไม่แน่นอนที่บริ ษัทจะได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนันผู
้ ้ ลงทุนจึงอำจมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยหุ้น
ของบริ ษัทในตลำดรอง และอำจไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหุ้นของบริ ษัทไม่สำมำรถ
เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
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