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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญ (Executive Summary) 

 

สรุปข้อมูลส ำคัญของหุ้นนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชีช้วน ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูล
สรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลกัษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหุ้น ผู้ลงทุนควรศึกษำ
ข้อมูลในหนังสอืชีช้วนโดยละเอียดก่อนกำรตดัสนิใจลงทุน โดยสำมำรถดูแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ

หนังสือชีช้วนฉบับเต็มได้ที่ www.sec.or.th 

 
สรุปข้อมูลส ำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน 

เพื่อซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก (“IPO”) 
บริษัท พทีีจี เอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลำกำรเสนอขำย: วันที่ 17 และ 20 ถงึ 22 พฤษภำคม 2556 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย 
ผู้ เสนอขำย : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“PTG”) 
ประเภทธุรกิจ : จ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย : 420,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.15 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและเรียก

ช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
โดยแบง่เป็น 
1. กำรเสนอขำยตอ่ประชำชนจ ำนวน 386,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

23.15 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทีอ่อกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัท
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

2. กำรเสนอขำยตอ่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยจ ำนวนไมเ่กิน 33,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทภำยหลงักำรเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

รำคำเสนอขำยตอ่ประชำชน : รำคำหุ้นที่เสนอขำยตอ่ประชำชน 3.90 บำทตอ่หุ้น 
รำคำหุ้นที่เสนอขำยตอ่กรรมกำรและพนกังำน 3.90 บำทตอ่หุ้น 

มลูคำ่กำรเสนอขำย : 1,638,000,000 บำท 
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลกัทรัพย์
แปลงสภำพในชว่ง 90 วนัก่อนหน้ำ 

: ไมม่ี 

มลูคำ่ที่ตรำไว้ (par) : 1.00 บำท 
มลูคำ่ตำมบญัชี (book value) : 0.89 บำทตอ่หุ้น ค ำนวณจำกมลูคำ่สว่นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2556 ซึง่เทำ่กบั 1,495.54 ล้ำนบำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ทัง้หมดของบริษัทหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ซึง่เทำ่กบั1,670.00 ล้ำน 
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  หุ้น(Fully Diluted) 
อตัรำสว่นรำคำตอ่ก ำไร (“P/E 
ratio”) 

: 19.12 เทำ่ เมื่อค ำนวณจำกก ำไรสทุธิตอ่หุ้น (Earning per Share) ซึง่ค ำนวณ
จำกก ำไรเบ็ดเสร็จสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ย้อนหลงั 4 ไตรมำสที่ผำ่นมำ 
(ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2555 ถึง 31 มีนำคม 2556) ซึง่เทำ่กบั 340.71 ล้ำน
บำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัทหลงัจำกกำรเสนอขำย
หุ้นในครัง้นี ้ ซึง่เทำ่กบั 1,670.00 ล้ำนหุ้น (Fully Diluted) จะได้ก ำไรสทุธิตอ่
หุ้นเทำ่กบั 0.20 บำทตอ่หุ้น 

P/E ratio ของบริษัทอื่นใน
อตุสำหกรรมเดียวกนั 

: บริษัท 
P/E เฉล่ีย 
(เท่ำ) 

รำคำพำร์ 
(บำท) 

บริษัท ซสัโก้ จ ำกดั (มหำชน) 11.19 1.00 
บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) N/A 1/ 4.9338 
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 12.38 1.00 
บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 9.33 10.00 

หมำยเหต ุ 1/ เน่ืองจำกก ำไรสทุธิรวม 4 ไตรมำสลำ่สดุมีคำ่น้อยกวำ่ศนูย์ ท ำให้ไม่
สำมำรถค ำนวณหำคำ่อตัรำสว่นรำคำปิดตอ่ก ำไรตอ่หุ้น (P/E Ratio) ได้ 

ตลำดรอง : ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“SET”) 
เกณฑ์เข้ำจดทะเบยีน : เกณฑ์ก ำไรสทุธิ (Profit Test) 
 
วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ 
 

วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิ 1/ 
จ ำนวนเงินท่ีใช้
โดยประมำณ 

ระยะเวลำที่ใช้เงิน
โดยประมำณ 

1. เพ่ือลงทนุขยำยธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้มนั 

  

 เพ่ือลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ให้ครอบคลมุ
พืน้ท่ีส ำคญัๆ ในประเทศ 

1,190 ในช่วงปี 2556 ถงึ ปี 2558 

 เพ่ือลงทนุเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัเพ่ือรองรับกำรเตบิโต
ของธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

160 ในช่วงปี 2556 ถงึ ปี 2557 

 เพ่ือลงทนุธุรกิจร้ำนกำแฟสดภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 40 ในช่วงปี 2556 

 เพ่ือลงทนุเพิ่มจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้และปรับปรุงร้ำน
สะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

60 ในช่วงปี 2556 

2. เพ่ือลงทนุปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 60 ในปี 2556 
3. เพ่ือลงทนุปรับปรุงและพฒันำซอฟท์แวร์และระบบสำรสนเทศท่ีใช้

ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
60 ในช่วงปี 2556 ถงึ ปี 2557 

4. เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 35.43 ตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นไป 
รวม 1,605.43  
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นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ PTC และ กำแฟพนัธุ์ไทย มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่

น้อยกวำ่ร้อยละ 30 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะบริษัทภำยหลงัจำกหกัภำษีและเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำยและ
เงินส ำรองอื่น (ถ้ำมี) ในขณะท่ี บริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 10 มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะบริษัทภำยหลงัจำกหกัภำษีและเงินทนุส ำรอง
ตำมกฎหมำยและเงินส ำรองอื่น (ถ้ำมี) 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะ

กำรเงิน สภำพคลอ่ง ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุ และกำรขยำยธุรกิจใน
อนำคต สภำวะตลำด ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของบริษัท โดย
อยู่ภำยใต้เง่ือนไขที่ว่ำ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้มติของ
คณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำร
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่
ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 

 
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์ 

 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “PTG”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 มีนำคม 2531 ในนำมบริษัท 

ภำคใต้เชือ้เพลิง จ ำกดั โดยในช่วงต้นบริษัทประกอบธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัลกูค้ำที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำร
ประมงและโรงงำนอตุสำหกรรมในเขตภำคใต้ ต่อมำบริษัทได้ขยำยไปสูธุ่รกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำร
น ำ้มนัที่มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ “PT” ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท รวมถึงลงทนุในบริษัทย่อยท่ีด ำเนินธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิอีกจ ำนวน 8 บริษัท ปัจจบุนั บริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิเป็นหลกั โดย
บริษัทและบริษัทย่อยจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ซึ่งมีจ ำนวนทัง้สิน้ 
574 สถำนีบริกำร ณ สิน้ปี 2555 และยงัจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่อยู่ใน
พืน้ท่ีตำ่งๆ ในประเทศ 

 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 
กำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคัญของบริษัทเมื่อแบ่งตำมลกัษณะผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร และ กลุ่มลูกค้ำและ

ช่องทำงจ ำหนำ่ย สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 5 กลุม่ หลกัๆ ดงันี ้
 

1. ธุรกิจค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มัน PT  
 
บริษัทด ำเนินธุรกิจค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
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1.1 ธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มันเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มันของบริษัท 

 
PTC ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ด ำเนินธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิ โดยจ ำหนำ่ยผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีเป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษัทและบริหำรงำนโดยบริษัท (Company Owned Company Operated) (“สถำนีบริกำรน ำ้มนั
ประเภท COCO”) ไปยงักลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำร เกษตรกร และผู้ ใช้น ำ้มนัที่อยู่อำศัยในพืน้ที่
ใกล้เคียงกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัเป็นหลกั เนื่องจำกกำรใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิของกลุม่ดงักลำ่วเป็นกำรใช้เพื่อประกอบอำชีพ
หรือด ำเนินชีวิตประจ ำวนั ปริมำณกำรใช้น ำ้มนัจึงค่อนข้ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยดงักลำ่ว บริษัทจึง
เน้นกำรลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ที่อยูใ่กล้แหลง่ชมุชนตำ่งๆ  

 
ทัง้นี ้บริษัทเน้นกำรลงทุนเพื่อเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ วนัที่ 31 

ธนัวำคม 2555 บริษัทมีสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ทัง้สิน้ 397 สถำนี โดยกระจำยตวัอยูท่ัว่ประเทศ 
 

1.2 ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท 
 
นอกจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท COCO บริษัทยังจ ำหน่ำยน ำ้มันให้กับ

ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีตกลงเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท โดยสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีตวัแทนจ ำหนำ่ย
น ำ้มนัเป็นเจ้ำของและเป็นผู้บริหำร (Dealer Owned Dealer Operated) (“สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO”) 
สำมำรถใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT และจะได้รับกำรปรับปรุงให้มีรูปแบบเดียวกับสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 
ปัจจุบนับริษัทมีตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัอยู่ทัว่ประเทศ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
DODO มีจ ำนวนทัง้สิน้ 177 สถำนี 

 
2. ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม 

 
บริษัทยงัจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ซึ่งมีควำมต้องกำร

สัง่ซือ้น ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละครัง้ โดยอำจมีวตัถปุระสงค์ในกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัที่แตกต่ำงกนัออกไป เช่น ซือ้น ำ้มนั
เพื่อจ ำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัอิสระที่ด ำเนินธุรกิจอยู่ หรือ ซือ้น ำ้มนัเพื่อจ ำหน่ำยต่อให้กบับคุคลอื่น หรือ ซือ้
น ำ้มนัเพื่อใช้ในกิจกำรของตนเอง  

 
3. ธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิง 

 
เพื่อรองรับควำมต้องกำรในกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่ที่

สัง่ซือ้น ำ้มันจำกบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงลงทุนเป็นเจ้ำของกองรถบรรทุกน ำ้มันขนำดใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2555 บริษัทมีรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้สิน้ 236 คนั โดยมีปริมำตรควำมจุรวมกนัทัง้สิน้ 7.77 ล้ำนลิตร กำรที่บริษัทมี
รถบรรทุกน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้บริษัทสำมำรถขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทนัต่อควำม
ต้องกำรน ำ้มนัในแตล่ะช่วงเวลำ รวมถึงบริหำรจดักำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 1  -  หน้ำ  5 

 
4. ธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ในสถำนีบริกำรน ำ้มัน PT 

 
PTC ยงัลงทนุและบริหำรงำนร้ำนสะดวกซือ้ที่ช่ือว่ำ PT Mart และ Max Mart โดยเปิดให้บริกำรภำยในสถำนี

บริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO เพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำอปุโภคและบริโภคในชีวิตประจ ำวนัให้กบักลุม่ผู้ ใช้น ำ้มนัที่ใช้
บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และกลุม่ผู้อยูอ่ำศยัในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2555 บริษัทมีจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart ทัง้สิน้ 56 ร้ำน 

 
5. ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรให้บริกำรอื่น 

 
นอกจำกรำยได้จำกจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงซึ่งเป็นธุรกิจหลกั บริษัทยงัมีรำยได้อื่นจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์

หลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์เคร่ืองหมำยกำรค้ำ Castrol ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และจ ำหน่ำยให้กบัตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท และให้เช่ำพืน้ที่ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO กบัผู้ประกอบกำรรำยย่อย เช่น 
ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร และร้ำนซอ่มรถ เป็นต้น เพื่อด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำย
อื่น เนื่องจำกบริษัทลงทนุและเป็นเจ้ำของคลงัน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำกและกระจำยอยู่ทัว่ทกุภำคในประเทศไทย ปริมำณ
ควำมจุของถงัน ำ้มนั (Oil Tank) รวมจึงมีเกินควำมต้องกำรใช้ส ำรองน ำ้มนัของบริษัท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 
บริษัทมีคลงัน ำ้มนัทัง้สิน้ 7 แหง่ โดยมีปริมำณควำมจรุวมทัง้สิน้ 185.84 ล้ำนลติร 

 
ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ 4/ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มครอบครัวรัชกิจประกำร 1/ 547,896,660 43.83 548,535,634 32.85 

2. นำยศกัดิอ์นนัต์ วิจิตรธนำรักษ์ 335,040,000 26.80 335,140,000 20.07 

3. กลุ่มครอบครัววชิรศกัดิพ์ำนิช 2/ 155,960,000 12.48 156,060,000 9.35 

4. นำงเลิศลกัษณ์ ณฏัฐสมบรูณ์ 75,469,340 6.04 75,569,340 4.53 

5. กลุ่มครอบครัวภชูชัวนิชกลุ 3/ 36,385,000 2.91 36,790,274 2.20 

6. นำงเพ็ญนภำ พงษ์สรุพนัธ์ 29,120,000 2.33 29,120,000 1.74 

7. นำยสรุชยั โชติจฬุำงกรู 29,120,000 2.33 29,120,000 1.74 

8. นำงสำวณฐัรดำ แย้มฉำยำ 19,400,000 1.55 19,400,000 1.16 

9. นำยชินวฒัน์ นิตสิำครินทร์ 15,200,000 1.22 15,200,000 0.91 

10. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 5/ - - 32,055,752 1.92 

11. ประชำชนทัว่ไป - - 386,600,000 23.15 

12. อ่ืนๆ 6,409,000 0.51 6,409,000 0.38 

รวม 1,250,000,000 100.00 1,670,000,000 100.00 
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หมำยเหต:ุ 1/ กลุม่ครอบครัวรัชกิจประกำร ประกอบด้วย 1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่ 2) นำยพิพฒัน์ รัชกิจประกำร ซึง่เป็นพ่ีชำยของนำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 3) นำงสำวภคัจิรำ รัชกิจประกำร ซึง่เป็นน้องสำวนำย
พิทกัษ์ รัชกิจประกำร 4) นำงฉัตรแก้ว คชเสนี ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทและเป็นพ่ีสำวของนำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 5) 
นำงสำวลภสัอร คชเสนี ซึง่เป็นลกูสำวของนำงฉัตรแก้ว คชเสนี และ 6) นำงสำวจนัทวรัจฉร์ จนัทรศำรทลู ซึง่เป็นภรรยำของนำย
พิทกัษ์ รัชกิจประกำร 

 2/ กลุ่มครอบครัววชิรศกัดิ์พำนิช ประกอบด้วย 1) นำยพงษ์ศกัดิ์ วชิรศกัดิ์พำนิช ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท และ 2) นำยวีร
ศกัดิ ์วชิรศกัดิพ์ำนิช ซึง่เป็นบิดำของนำยพงษ์ศกัดิ ์วชิรศกัดิพ์ำนิช 

 3/ กลุ่มครอบครัวภูชชัวนิชกุล ประกอบด้วย 1) นำงสขุวสำ ภูชชัวนิชกุล ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริหำร และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บญัชีและกำรเงิน และ 2) นำยชศูกัดิ ์ภชูชัวนิชกลุ ซึง่เป็นสำมีของนำงสขุวสำ ภชูชัวนิชกลุ 

 4/ ประมำณกำรจ ำนวนหุ้นสำมญัภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีใ้นกรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท
และบริษัทย่อยทกุคนจองซือ้ครบตำมสทิธิท่ีได้รับกำรจดัสรร 

 5/ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 33.40 ล้ำนหุ้น ให้กบักรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีท่ี กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยทกุคนจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุตำมสทิธิ จ ำนวนหุ้นท่ี กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ในครัง้นี ้จะถือหุ้นรวมกนัเทำ่กบั 31.96 ล้ำนหุ้น 

 
คณะกรรมกำรบริษัท 
 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 

ต ำแหน่ง 

1. พลต ำรวจเอก สนุทร ซ้ำยขวญั ประธำนกรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ  

2. นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร กรรมกำรบริษัท 
3. นำยพงษ์ศกัดิ ์วชิรศกัดิ์พำนิช กรรมกำรบริษัท 
4. นำยศกัดิ์อนนัต์ วจิิตรธนำรักษ์ กรรมกำรบริษัท 
5. นำยรังสรรค์ พวงปรำง กรรมกำรบริษัท 
6. นำงฉตัรแก้ว คชเสน ี กรรมกำรบริษัท 
7. นำงเลศิลกัษณ์ ณฏัฐสมบรูณ์ กรรมกำรบริษัท 
8. นำยสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
9. นำยเทยีร เมฆำนนท์ชยั กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 

 

 
 
สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง 
 
1. ควำมเสีย่งที่เกิดจำกปัจจยัมหภำค 

1.1. ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนั 
1.2. ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของคำ่กำรตลำด 
1.3. ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 
1.4. ควำมเสีย่งจำกมำตรกำรของรัฐบำลในอนำคตซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
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2. ควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
2.1. ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว 
2.2. ควำมเสี่ยงที่บริษัทอำจต้องส ำรองน ำ้มนัตำมกฎหมำยส ำหรับปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนั

ตำมมำตรำ 10 จ ำหนำ่ย หำกบริษัทต้องเป็นผู้จดัหำและจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบับริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำ
น ำ้มนัตำมมำตรำ 10  

2.3. ควำมเสีย่งจำกองค์ประกอบของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นคำ่ใช้จ่ำยคงที่ในสดัสว่นท่ีสงู 
2.4. ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO จ ำนวนมำกในแต่ละปีจนเป็นเหตุให้บริษัทไม่

สำมำรถบริหำรจดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ รวมถึงบริษัทไมส่ำมำรถสรรหำสถำนีบริกำร
น ำ้มนัใหมท่ี่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีมีอยูเ่ดิม 

2.5. ควำมเสีย่งจำกกำรท ำสญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีมีอำยสุญัญำสัน้ 
2.6. ควำมเสีย่งจำกกำรไมต่อ่สญัญำของตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 
2.7. ควำมเสีย่งจำกกำรก ำหนดสว่นแบง่ก ำไรขัน้ต ่ำให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 
2.8. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและผู้ประกอบกำร

อตุสำหกรรม 
2.9. ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนของบริษัท 
2.10. ควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุภำยในคลังน ำ้มันที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อบริษัทและ

สิง่แวดล้อม 
2.11. ควำมเสีย่งจำกอบุตัิเหตทุี่อำจเกิดขึน้ในระหวำ่งกำรขนสง่น ำ้มนัโดยรถขนสง่น ำ้มนัของบริษัท 
2.12. ควำมเสีย่งจำกกำรทจุริตระหวำ่งกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำน 

3. ควำมเสีย่งด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
3.1. ควำมเสีย่งจำกกำรมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอ ำนำจก ำหนดนโยบำยบริหำร 

4. ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัท 
4.1. ควำมเสีย่งในเร่ืองตลำดส ำรองส ำหรับกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

 
สรุปฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ที่ปรำกฏในงบกำรเงินงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 

2552 ถึง 2555 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 

รำยละเอียด ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ผลกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร 9,676.83   15,681.14   27,816.71   41,723.68 
ต้นทนุจำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร 9,199.69  14,970.51 26,742.18 39,991.38 
ก ำไรขัน้ต้น 477.14   710.63   1,074.53   1,732.30 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 90.45   89.15   226.42   359.99 
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รำยละเอียด ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ฐำนะกำรเงนิ (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์รวม 1,796.92   2,126.77   2,874.64   3,890.05 
หนีส้ินรวม 1,064.19   1,304.91   1,847.74   2,505.18 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 732.74   821.87   1,026.89   1,384.87 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

ก ำไรสทุธิตอ่หุ้น 1/ 0.07 0.07 0.18 0.22 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 1.45 1.59 1.80 1.81 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 5.36 4.54 9.05 10.64 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 13.51 11.47 24.49 29.85 

หมำยเหต:ุ 1/ เพ่ือประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ ก ำไรสทุธิตอ่หุ้นในปี 2552 ถึงปี 2555 ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัเท่ำกับ 1,250 ล้ำน
หุ้น ซึง่เสมือนกบับริษัทได้เปลี่ยนแปลงมลูคำ่หุ้นที่ตรำไว้ จำก 10.00 บำทตอ่หุ้น เป็น 1.00 บำทตอ่หุ้น ตัง้แตปี่ 2552 

 
ค ำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนหลกัของบริษัทมำจำกธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

99.0 และร้อยละ 99.3 ของรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและให้บริกำรในปี 2554 และในปี 2555 ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ ซึ่งเพิ่มขึน้จำก 9,676.83 ล้ำนบำทในปี 2552 เป็น 15,681.14 
ล้ำนบำทในปี 2553 เป็น 27,816.71 ล้ำนบำทในปี 2554 และเป็น 41,723.68 ล้ำนบำทในปี 2555  จึงมีสำเหตมุำจำก
ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่บริษัทสำมำรถจ ำหนำ่ยเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี จำกกำรท่ีบริษัทลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
PT ประเภท COCO อยำ่งตอ่เนื่อง และกำรเพิ่มตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท (ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
ประเภท DODO) รวมถึงกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม สง่ผลให้บริษัทมี
ก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึน้จำก 477.14 ล้ำนบำทในปี 2552 เป็น 710.63 ล้ำนบำทในปี 2553 เป็น 
1,074.53 ล้ำนบำทในปี 2554 และเป็น 1,732.30 ล้ำนบำทในปี 2555 กำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิในช่วงที่ผำ่นมำยงัสง่ผลให้คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จำกกำรท่ีบริษัทลงทนุเพิ่มจ ำนวน
สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำร
ขำยให้กบัผู้ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ผ่ำนสื่อต่ำงๆ แม้ว่ำ
บริษัทจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง แต่ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น) ยงัคง
เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยเพิ่มขึน้จำก 73.77 ล้ำนบำทในปี 2552 เป็น 99.45 ล้ำนบำทในปี 2553 เป็น 241.75 ล้ำนบำท
ในปี 2554 และเป็น 406.51 ล้ำนบำทในปี 2555 ก ำไรสทุธิจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลีกและ
ค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง โดยเท่ำกบั 90.45 ล้ำนบำทในปี 2552 เท่ำกบั 89.15 ล้ำนบำทในปี 2553 เท่ำกบั 226.42 ล้ำน
บำทในปี 2554 และเทำ่กบั 359.99 ล้ำนบำทในปี 2555 ทัง้นี ้สำเหตทุี่ ในปี 2553 บริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่
รวมรำยได้อื่น) เพิ่มขึน้จำกในปี 2552 แต่มีก ำไรสทุธิลดลง เกิดจำกกำรที่ในปี 2552 บริษัทมีรำยได้อื่นที่เป็นรำยกำร
พิเศษ ได้แก่ ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้จ ำนวน 32.69 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำปรับ
โครงสร้ำงหนีก้บักองทนุรวมแห่งหนึ่ง และในปี 2552 บริษัทยงัสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทนุ (Tax 
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Loss Carried Forward) จำกผลขำดทนุท่ีเกิดขึน้ก่อนปี 2552 สง่ผลให้ในปี 2552 บริษัทไม่ต้องช ำระภำษีเงินได้มีเพียง
บริษัทยอ่ยที่ต้องช ำระภำษีเงินได้ 
 
ฐำนะทำงกำรเงนิ 

 
ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกบั 1,796.92 ล้ำนบำท เท่ำกบั 2,126.77 ล้ำนบำท เท่ำกบั 

2,874.64 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 3,890.05 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัท ได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำและ
ลกูหนีอ้ื่น สนิค้ำคงเหลอื และที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ ซึง่เพิ่มขึน้สอดคล้องกบักำรเติบโตของธุรกิจกำรค้ำปลกีและค้ำสง่
น ำ้มนัเชือ้เพลิง เนื่องจำกบริษัทเน้นกำรลงทุนเป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนั คลงัน ำ้มนั และรถบรรทุกน ำ้มนั เพื่อให้
บริษัทสำมำรถควบคมุคุณภำพสินค้ำและบริกำรและบริหำรจดักำรได้อย่ำงครบวงจรตัง้แต่กำรขนสง่น ำ้มนั เก็บรักษำ
และส ำรองน ำ้มนั และ กำรจ ำหน่ำยและส่งมอบน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำในแต่ละธุรกิจ บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 1,064.19 
ล้ำนบำท เท่ำกบั 1,304.91 ล้ำนบำท เท่ำกบั 1,847.74 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 2,505.18 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 
2555 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้หนีส้นิรวมของบริษัทเพิ่มขึน้โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เงินกู้ยืมระยะ
ยำว และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ที่เพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง 

 
บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไมร่วมสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ) ณ สิน้ปี 2552 เทำ่กบั 732.74 ล้ำน

บำท เพิ่มขึน้เป็น 821.82 ล้ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 1,024.84  ล้ำนบำท ในปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 1,384.79 
ล้ำนบำท ในปี 2555 ทัง้นี ้ตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมำ สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไมร่วมสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ) 
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั กำรท่ีบริษัทมีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลีกและ
ค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ สง่ผลให้บริษัทมีผลขำดทนุสะสมลดลงอยำ่งตอ่เนื่องและมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไมร่วมสว่น
ได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ) เพิ่มขึน้ทกุปี โดยผลขำดทนุสะสมลดลงจำก 578.27 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552 เหลอื 286.17 
ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 ตอ่มำในช่วงต้นปี 2555 บริษัทได้น ำสว่นเกินมลูค่ำหุ้นจ ำนวน 59.50 ล้ำนบำท และเงินส ำรอง
ตำมกฎหมำยจ ำนวน 1.51 ล้ำนบำท มำล้ำงขำดทนุสะสม สง่ผลให้บริษัทมีผลขำดทนุสะสมลดลงเหลือ 225.16 ล้ำน
บำท เมื่อรวมกับก ำไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่เกิดขึน้ในปี 2555 ซึ่งเท่ำกับ 359.95 ล้ำนบำท ท ำให้ ณ สิน้ปี 
2555 บริษัทมีก ำไรสะสมเท่ำกบั 134.79 ล้ำนบำท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ) เทำ่กบั1,384.79 ล้ำนบำท 

 
เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงนิ 
 

บริษัทน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินในปี 2556 ท ำให้บริษัท
ต้องรับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax) ซึ่งเป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน 
(Accounting Book Value) เทียบกบั มลูคำ่สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีค ำนวณตำมหลกัของภำษีตำมประมวลรัษฎำกร (Tax 
Book Value) โดยใช้อตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ รวมทัง้รับรู้หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดั
บญัชี (Deferred Tax Liability) และ/หรือ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax Asset) ที่เกิดขึน้จำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวดงักลำ่ว ทัง้นี ้ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ินกบัมูลค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินที่
ค ำนวณตำมหลกัของภำษีตำมประมวลรัษฎำกร เกิดจำกรับรู้คำ่ใช้จ่ำยที่แตกตำ่งกนั  
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ผลของกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักลำ่ว มำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ท ำให้ผู้สอบบญัชีมีกำรปรับปรุงงบดลุ 

ณ สิน้ปี 2555 โดยบริษัทมีกำรรับรู้สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax Asset) จ ำนวน 25.48 ล้ำนบำท 
ณ สิน้ปี 2555 สง่ผลให้บริษัทมีสินทรัพย์รวมภำยหลงักำรปรับปรุงเพิ่มขึน้จำก 3,890.05 ล้ำนบำท เป็น 3,915.53 ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.66 และรับรู้หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax Liability) จ ำนวน 39.53 ล้ำน
บำท สง่ผลให้บริษัทมีหนีส้ินรวมภำยหลงักำรปรับปรุงเพิ่มขึน้จำก 2,505.18 ล้ำนบำท เป็น 2,544.71 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.58 นอกจำกนีก้ำรรับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax) ที่เกิดขึน้มำจนถึงสิน้ปี 2555 ยงั
สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสะสมลดลง 14.05 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10.42 และท ำให้สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่
รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม) ณ สิน้ปี 2555 ภำยหลงักำรปรับปรุงจึงลดลงจำก 1,384.79 ล้ำนบำท เหลือ 
1,370.74 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.01 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงนิงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 
 

ใน 3 เดือนแรกปี 2556 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเท่ำกบั 11,877.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 23.40 จำกใน 3 เดือนแรกปี 2555 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำน
สถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทเป็นหลกั เนื่องจำกปริมำณกำรขำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรประเภท COCO  
เพิ่มขึน้ กำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท 
COCO อยำ่งตอ่เนื่อง กำรปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และกำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำย ส ำหรับ
รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (ทัง้ค้ำสง่ให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทและค้ำสง่ให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น
และผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม) ใน 3 เดือนแรกปี 2556 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัใน 3 เดือนแรกปี 
2555 เนื่องจำกบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรจ ำหน่ำยปลีกน ำ้มันเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 
มำกกวำ่ เพรำะอตัรำก ำไรขัน้ต้นของกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงสงูกว่ำกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง ในสว่นของต้นทนุจำก
กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและให้บริกำร มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
อยำ่งไรก็ตำม บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นใน 3 เดือนแรกปี 2556 เทำ่กบั 568.06 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั

ใน 3 เดือนแรกปี 2555 ที่เทำ่กบั 406.46 ล้ำนบำท และอตัรำก ำไรขัน้ต้นใน 3 เดือนแรกปี 2556 เทำ่กบัร้อยละ 4.78 ของ
รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและให้บริกำร สงูขึน้จำกในปี 2555 ที่อตัรำก ำไรขัน้ต้นเฉลี่ยทัง้ปีเท่ำกบัร้อยละ 4.15 ของ
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำร กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ต้นเป็นผลมำจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำ
ปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท จนท ำให้รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำร
น ำ้มนัของบริษัทใน 3 เดือนแรกปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 56.6 ของรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิทัง้หมด ในสว่น
ของก ำไรสทุธิ บริษัทมีก ำไรสทุธิใน 3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกบั 124.81 ล้ำนบำท ต ่ำกว่ำก ำไรสทุธิใน 3 เดือนแรกปี 
2555 ซึ่งเท่ำกบั 140.39 ล้ำนบำท เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่เพิ่มขึน้ จำกกำรเร่งขยำยสถำนีบริกำร
น ำ้มัน กำรเพิ่มกองรถบรรทุกน ำ้มัน กำรลงทุนปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบริกำรน ำ้มัน PT  และกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์เพื่อให้บริษัทและตรำสนิค้ำเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 
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ฐำนะทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 
 

ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกบั 3,954.68 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจำก ณ สิน้เดือน
ธันวำคม 2555 ที่มีอยู่เท่ำกับ 3,915.53 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์เป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทยงัคงเน้นกำร
ลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และกองรถบรรทกุน ำ้มนัอยำ่งตอ่เนื่อง แตก่ำรบริหำรจดักำรสนิค้ำคงเหลือที่มี
ประสทิธิภำพ ท ำให้บริษัทมีสนิค้ำคงเหลอื ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2555 ในสว่นของหนีส้ิน บริษัท
มีหนีส้ินเท่ำกบั 2,459.06 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้เดือนธันวำคม 2555 เท่ำกบั 85.65 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมี
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่ดีท ำให้มีควำมต้องกำรใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจึงลดลง รวมถึงกำร
ช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำวตำมเง่ือนไขในสญัญำ ส ำหรับสว่นของผู้ ถือหุ้น กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษี
เงินได้ มำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินและปรับปรุงงบดลุ ณ สิน้ปี 2555 สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสะสม ณ สิน้ปี 2555 ลดลง 
14.04 ล้ำนบำท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ) เท่ำกบั 1,370.74 ล้ำนบำท 
ส ำหรับ ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ ำนวน 124.79 ล้ำนบำทท่ีเกิดในช่วง 3 เดือนแรก
ปี 2556 ท ำให้บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ)  เพิ่มขึน้เป็น 1,495.54 ล้ำน
บำท 
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