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12 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

12.1 งบการเงนิ 
 

12.1.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชี 
 
สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552 
 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2552 ซึ่งตรวจสอบโดย ดร.ชยันรินทร์ วีระสถำวณิชย์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุำต เลขทะเบียน 2759 บริษัท นิลสวุรรณ จ ำกดั ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนีแ้สดงฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2552 ผลกำรด ำเนินงำน กำร
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2552 โดยถกูต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
โดยมิใช่กำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข ผู้สอบบญัชีให้สงัเกตหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อที่ 19 เร่ืองเงินกู้

ยืมระยะยำวจำกกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น และข้อที่ 32 เร่ืองข้อสมมตุิฐำนในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ทัง้นี ้บริษัทมีขำดทนุสะสม
จำกกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวนมำกติดตอ่กนัหลำยปีเมื่อเปรียบเทียบกบัทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว นอกจำกนี ้บริษัทยงั
มีรำยกำรและควำมสมัพนัธ์กับบริษัทย่อยและบุคคลที่เก่ียวข้องกนัอย่ำงเป็นสำระส ำคญั รวมถึงกรณีที่บริษัทมีเงินกู้ยืม
จำกกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น ซึ่งมียอดเงินกู้  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2552 จ ำนวน 287.14 ล้ำนบำท โดยถึงก ำหนดช ำระเมื่อ
ทวงถำม และ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2551 จ ำนวน 344.21 ล้ำนบำท ประกอบด้วย จ ำนวน 147.48 ล้ำนบำท ที่กู้ยืมใน
ระหวำ่งปี 2551 ครบก ำหนดเมื่อทวงถำม และอีกจ ำนวน 196.73 ล้ำนบำท ถึงก ำหนดช ำระตัง้แต่วนัที่ 31 มกรำคม 2552 
เป็นต้นไป แตบ่ริษัทยงัไมไ่ด้ช ำระหนีส้นิดงักลำ่ว ปัจจยัที่กลำ่วมำนี ้แสดงถึงควำมไม่แน่นอนที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งอำจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสยัเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น
ดงักลำ่วได้ออกจดหมำยลงวนัที่ 19 มีนำคม 2553 และวนัที่ 1 เมษำยน 2552 แจ้งว่ำจะไม่เรียกช ำระเงินกู้ยืม ที่มียอด
คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2552 และ 2551 ตำมล ำดบั ภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัที่ในจดหมำย ท ำให้เงินกู้ยืมจำก
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ ำนวนดงักลำ่วถึงก ำหนดช ำระตัง้แต่วนัที่ 19 มีนำคม 2554 และวนัที่ 1 เมษำยน 2553 
เป็นต้นไป ด้วยเหตดุงักลำ่ว ท ำให้ผู้บริหำรของบริษัทเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะสำมำรถลดควำมเสีย่งจำกสภำพคลอ่งและปัญหำ
กำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องได้ในระดบัหนึง่ ดงันัน้ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี ้จึงจดัท ำขึน้ตำมข้อสมมติฐำน
วำ่บริษัทจะด ำเนินงำนตอ่เนื่อง โดยไม่ได้รวมรำยกำรปรับปรุงเก่ียวกบัมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนและกำรจดัประเภทของ
สนิทรัพย์ หรือจ ำนวนเงินและกำรจดัประเภทของหนีส้นิ ซึง่อำจจ ำเป็นในกรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถด ำเนินงำนตอ่เนื่องได้ 

 
สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2553 
 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2553 ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสวุิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
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เลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วนัที่  31 ธันวำคม 
2553 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2553 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และของบริษัท โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั
ตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
โดยมิได้เป็นเง่ือนไขต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 31 เร่ืองกำรแก้ไข

ข้อผิดพลำดปีก่อน ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้บนัทึกบญัชีทรัพย์สินและหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและกำรบนัทึกค่ำเสื่อมรำคำ
อำคำรและอปุกรณ์ไว้สงูไป และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งบนัทึกสิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำยไว้ต ่ำไป ดงันัน้ในปี 2553 บริษัทและบริษัท
ยอ่ยจึงได้น ำผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดปีก่อนมำปรับปรุงบญัชีขำดทนุสะสมต้นงวด และปรับย้อนหลงังบกำรเงิน
ปี 2552 ที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบใหม ่และผู้สอบบญัชีตรวจสอบรำยกำรปรับปรุงที่ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2552 ขึน้ใหม่ ผู้สอบบญัชีเห็นว่ำรำยกำรปรับปรุงดงักลำ่วเหมำะสมและได้น ำไปปรับปรุง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงักลำ่วตำมควรแล้ว 

 
สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 
 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดย นำงสวุิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
เลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2554 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
ตำมที่กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.1 เร่ืองเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ทัง้นี ้ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดย
สภำวิชำชีพบญัชี และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ เร่ืองก ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ก ำหนดให้ถือปฏิบตัิกบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไปเพื่อเป็น
เกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2553 ที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตำมรูปแบบใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบังบกำรเงินส ำหรับปีสิน้ ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2554 
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สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 
 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 ซึ่งสอบทำนโดย นำงสวุิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
เลขทะเบียน 2982 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2555 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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12.1.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
งบดลุส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552 ถึง 2555 
 

 

31 ธันวาคม 2552 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2553 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2554 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2555 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 70.18   3.9   76.48   3.6   262.68   9.1   398.84 10.3 
เงินลงทนุชัว่ครำว 7.15   0.4   5.43   0.3   0.35   0.0   1.79 0.0 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 199.35   11.1   199.34   9.4   365.62   12.7   277.16 7.1 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 7.00   0.4   -    -    -    -    -    -    
สินค้ำคงเหลือ – สทุธิ 432.80   24.1   565.81   26.6   659.82   23.0   861.76 22.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 716.47   39.9   847.06   39.8   1,288.48   44.8   1,539.55 39.6 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝำกประจ ำที่ใช้เป็นหลกัประกนั 105.94   5.9   6.01   0.3   31.03   1.1   31.57 0.8 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทอ่ืน -    -    4.00   0.2   3.64   0.1   3.46 0.1 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ -    -    94.87   4.5   89.98   3.1   89.98 2.3 
ที่ดินที่ยงัไมไ่ด้ใช้งำนและทีด่ินรอกำรจ ำหน่ำย 28.38   1.6   -    -    -    -    -    -    
ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ 910.80   50.7   1,087.49   51.1   1,338.15   46.6   2,089.38 53.7 
สิทธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่ทีด่ินจำ่ยลว่งหน้ำ 22.52   1.3   74.53   3.5   103.30   3.6   111.40 2.9 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.46   0.0   3.44   0.2   10.06   0.4   12.13 0.3 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 12.34   0.7   9.37   0.4   10.00   0.3   12.57 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,080.45   60.1   1,279.71   60.2   1,586.16   55.2   2,350.50 60.4 
รวมสินทรัพย์ 1,796.92   100.0   2,126.77   100.0   2,874.64   100.0   3,890.05 100.0 
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31 ธันวาคม 2552 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2553 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2554 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2555 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 119.41   6.6   492.47   23.2   202.35   7.0   408.84   10.5    
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 382.87   21.3   593.17   27.9   887.43   30.9   1,086.79 27.9 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 6.00   0.3   -    -    -    -    -    -    
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น 8.00   0.4   -    -    -    -    -    -    
สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 5.30   0.3   26.26   1.2   52.93   1.8   131.29 3.4 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 47.25   2.6   40.66   1.9   68.44   2.4   60.00 1.5 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 10.46   0.6   24.95   1.2   77.92   2.7   39.23 1.0 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 579.28   32.2   1,177.53   55.4   1,289.08   44.8   1,726.15 44.4 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น 287.14   16.0   -    -    -    -    -    -    
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทที่เก่ียวข้อง 65.00   3.6   -    -    -    -    -    -    
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทอ่ืน 19.50   1.1   -    -    -    -    -    -    
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 50.75   2.8   101.22   4.8   181.78   6.3   451.66 11.6 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 51.06   2.8   8.97   0.4   332.50   11.6   273.75 7.0 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน -    -    -    -    27.27   0.9   33.57 0.9 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 11.45   0.6   17.19   0.8   17.11   0.6   20.05 0.5 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 484.90   27.0   127.38   6.0   558.67   19.4   779.03 20.0 
รวมหนีสิ้น 1,064.19   59.2   1,304.91   61.4   1,847.74   64.3   2,505.18 64.4 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบียน 1,250.00   69.6   1,250.00   58.8   1,250.00   43.5   1,670.00 42.9 
ทนุที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 1,250.00   69.6   1,250.00   58.8   1,250.00   43.5   1,250.00 32.1 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้น 59.50   3.3   59.50   2.8   59.50   2.1   - - 
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31 ธันวาคม 2552 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2553 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2554 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2555 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม         
จดัสรรแล้ว – ส ำรองตำมกฎหมำย 1.51   0.1   1.51   0.1   1.51   0.1   9.99 0.3 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร (578.27)  (32.2)  (489.19)  (23.0)  (286.17)  (10.0)  124.80 3.2 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 732.74   40.8   821.82   38.6   1,024.84   35.7   1,384.79 35.6 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 0.00   0.0   0.05   0.0   2.06   0.1   0.08 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 732.74   40.8   821.87   38.6   1,026.89   35.7   1,384.87 35.6 

 
งบก ำไรขำดทนุส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552 ถึง 2555 
 

 

31 ธันวาคม 2552 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2553 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2554 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2555 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ         
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 9,637.48   99.6   15,651.57   99.8   27,798.62   99.9   41,710.41 100.00 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง 39.35   0.4   29.57   0.2   18.09   0.1   13.27 0.0 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 9,676.83   100.0   15,681.14   100.0   27,816.71   100.0   41,723.68 100.00 
ต้นทุนจากขายสินค้าและให้บริการ         

ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสินค้ำ  (9,169.26)  (94.8)   (14,954.21)  (95.4)   (26,729.83)  (96.1)  (39,984.43) (95.8) 
ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง (30.43)  (0.3)  (16.30)  (0.1)  (12.35)  (0.0)  (6.95) (0.0) 

รวมต้นทุนจากการขายสินค้าและให้บริการ (9,199.69)  (95.1)  (14,970.51)  (95.5)  (26,742.18)  (96.1)  (39,991.38) (95.8) 
ก าไรขัน้ต้น 477.14   4.9   710.63   4.5   1,074.53   3.9   1,732.30 4.2 
รายได้อื่น         

รำยได้เงินชดเชยจำกกำรปรับลดรำคำน ำ้มนั -    -    -    -    45.96   0.2   -    -    
รำยได้จำกกำรให้เชำ่ทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 52.50   0.5   59.93   0.4   58.34   0.2   45.27 0.1 
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31 ธันวาคม 2552 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2553 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2554 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2555 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ 32.69   0.3   -    -    -    -    -    -    
รำยได้อ่ืน 11.74   0.1   26.67   0.2   30.36   0.1   50.37 0.1 

รวมรายได้อื่น 96.93   1.0   86.60   0.5   134.66   0.5   95.64 0.2 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 574.07   5.9   797.23   5.1   1,209.19   4.3   1,827.94 4.4 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร         

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย (210.71)  (2.2)  (268.48)  (1.7)  (325.24)  (1.2)  (1,110.43) (2.7) 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร (177.08)  (1.8)  (342.70)  (2.2)  (480.76)  (1.7)  (215.37) (0.5) 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่ินรอกำรจ ำหน่ำย (15.57)  (0.2)  -    -    -    -    -    -    
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ -    -    -    -    (26.79)  (0.1)  -    -    

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (403.37)  (4.2)  (611.18)  (3.9)  (832.79)  (3.0)  (1,325.79) (3.2) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 170.70   1.8   186.05   1.2   376.40   1.4   502.15 1.2 

ต้นทนุทำงกำรเงิน (60.22)  (0.6)  (57.56)  (0.4)  (47.27)  (0.2)  (55.87) (0.1) 
คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (20.03)  (0.2)  (39.34)  (0.3)  (102.72)  (0.4)  (86.28) (0.2) 

ก าไรส าหรับปี 90.45   0.9   89.15   0.6   226.42   0.8   359.99 0.9 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 90.45   0.9   89.15   0.6   226.42   0.8   359.99 0.9 

 
งบกระแสเงินสดส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2552 ถึง 2555 
 

หน่วย: ล้านบาท 
31 ธันวาคม 2552 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2553 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2554 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2555 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน     

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 110.49 128.49 329.14 446.28 
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงนิสดรับ(จ่าย)     

คำ่เสื่อมรำคำและรำยจำ่ยตดับญัช ี 63.99 136.02 190.99 240.95 
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หน่วย: ล้านบาท 
31 ธันวาคม 2552 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2553 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2554 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2555 

(ตรวจสอบ) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน (1.00) (2.83) 5.01 (2.95) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรขำยที่ดินรอจ ำหน่ำย 15.57 – – – 
หนีส้งสยัจะสญู – 3.99 4.80 11.02 
โอนกลบัขำดทนุจำกกำรลดมลูคำ่สินค้ำ – – (2.46) – 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ทรัพย์สนิ – – 26.79 – 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้ (32.69) – – – 
รำยได้อ่ืน – – (5.53) – 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน – – 3.90 6.29 
คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 52.99 50.66 36.30 43.41 

สินทรัพย์จากการด าเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง     
เงินลงทนุชัว่ครำว – – – (1.44) 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (63.78) (15.78) (159.31) 139.58 
สินค้ำคงเหลือ 35.23 (133.01) (88.13) (201.94) 
เงินฝำกประจ ำที่ใช้เป็นหลกัประกนั (3.90) – – – 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (3.98) 8.73 (7.12) (2.57) 

หนีสิ้นจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น (16.27) 235.88 306.67 174.42 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น – – – – 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 1.31 5.74 (0.08) 2.94 

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 157.96 417.91 640.97 856.00 
จำ่ยดอกเบีย้ (26.06) (76.25) (46.13) (43.28) 
จำ่ยภำษีเงินได้ (12.19) (30.60) (44.74) (124.98) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 119.71 311.06 550.10 687.74 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินฝำกประจ ำที่ใช้เป็นหลกัประกนั – 99.93 (25.01) (0.54) 
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หน่วย: ล้านบาท 
31 ธันวาคม 2552 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2553 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2554 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2555 

(ตรวจสอบ) 
เงินลงทนุชัว่ครำว (เพ่ิมขึน้) ลดลง  (3.01) 1.71 5.08 – 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ (เพ่ิมขึน้) ลดลง (7.00) 7.00 – – 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว (เพ่ิมขึน้) ลดลง – (4.00) 0. 36 0.18 
เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สิน 1.30 4.23 0.09 6.51 
เงินสดจำ่ยซือ้ทรัพย์สิน (148.73) (228.38) (214.94) (422.60) 
เงินสดรับจำกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ - ที่ดิน 11.20 – – – 
เงินสดจำ่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน – (3.26) (7.34) (4.74) 
เงินสดจำ่ยคำ่สิทธิกำรเชำ่ที่ดิน (0.92) (87.87) (128.57) (169.74) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (147.16) (210.65) (370.33) (590.94) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 63.18 373.07 (290.13) 206.49 
เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้(ลดลง) (49.07) (295.14) – – 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษัทที่เก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) 49.65 (6.00) – – 
หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 17.42 (32.84) (57.24) (97.93) 
เงินกู้ยืมระยะยำวบริษัทที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้(ลดลง) – (84.50) – – 
เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึน้ (ลดลง) (13.06) (48.68) 351.82 (67.19) 
เงินสดรับจำกสว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ – – 2.00 (1.98) 
จำ่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย – (0.02) (0.02) (0.04) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 68.12 (94.11) 6.44 39.35 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 40.67 6.30 186.20 136.15 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ - ต้นงวด 29.51 70.18 76.48 262.68 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ  - ปลายงวด 70.18 76.48 262.68 398.84 
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12.1.3 ตำรำงแสดงอตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 

  
31 ธันวาคม 2552 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2553 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2554 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2555 

(ตรวจสอบ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.24 0.72 1.00 0.89 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.48 0.24 0.49 0.39 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.22 0.35 0.45 0.46 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 76.66 91.78 172.71 300.84 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 4.70 3.92 2.08 1.20 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอื (เทำ่) 20.38 30.33 44.05 52.93 
ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ (วนั) 17.66 11.87 8.17 6.80 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้ (เทำ่) 29.10 37.23 41.93 45.11 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 12.37 9.67 8.58 7.98 
Cash Cycle (วนั) 9.98 6.12 1.67 0.02 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 4.93 4.53 3.86 4.15 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) 1.76 1.19 1.35 1.20 
อตัรำก ำไรอื่น (ร้อยละ) 0.99 0.55 0.48 0.23 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (ร้อยละ) 70.13 167.19 146.15 136.96 
อตัรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 0.93 0.57 0.81 0.86 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 13.51 11.47 24.49 29.85 
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31 ธันวาคม 2552 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2553 

(ปรับปรุง) 
31 ธันวาคม 2554 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2555 

(ตรวจสอบ) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 5.36 4.54 9.05 10.64 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (ร้อยละ) 18.03 18.13 27.22 29.10 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เทำ่) 5.79  8.04  11.18  12.36 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.45 1.59 1.80 1.81 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 2.62 7.26 13.56 15.32 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.61 0.80 1.39 0.90 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
12.1.4 ตำรำงแสดงข้อมลูกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคญั 

 
  31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 

ปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัทัง้หมด (ล้ำนลติร) 390.97 557.73 948.05 1,372.53 
ก ำไรขัน้ต้นส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ (ล้ำนบำท) 442.69 669.73 1,039.92 1,705.50 
ก ำไรขัน้ต้นตอ่ลติร (บำทตอ่ลติร) 1.13 1.20 1.10 1.24 
ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 90.45 89.15 226.42 359.99 
ก ำไรสทุธิตอ่ลติร (บำทตอ่ลติร) 0.23 0.16 0.24 0.26 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  218 

12.2 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

12.2.1 ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 
 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ในช่วงเร่ิมต้นประกอบธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัลกูค้ำที่

เป็นกลุม่ผู้ประกอบกำรประมงและโรงงำนอตุสำหกรรมในภำคใต้ ต่อมำบริษัทได้ขยำยไปสูธุ่รกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ภำยในสถำนีบริกำร เพื่อขยำยฐำนลกูค้ำออกไปสูผู่้ ใช้รถยนต์และผู้ใช้น ำ้มนัรำยยอ่ย บริษัทจึงจดัตัง้บริษัทยอ่ยที่ช่ือ บริษัท 
ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มันเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท โดยสถำนี
บริกำรน ำ้มนัของบริษัทใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “PT” นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรลงทุนเป็นเจ้ำของคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงอีก
หลำยแห่งเพื่อรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมในช่ วงปี 2540 ที่
ประเทศไทยประสบปัญหำค่ำเงิน บริษัทได้รับผลกระทบจำกวิฤตกำรณ์ดงักลำ่วจนสง่ผลให้บริษัทต้องปรับโครงสร้ำงหนี ้
กบัสถำบนักำรเงินและชะลอกำรลงทนุตำ่งๆ ในช่วงเวลำดงักลำ่ว ภำยหลงัจำกที่บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรปรับ
โครงสร้ำงหนีท้ัง้หมดในปี 2552 บริษัทได้รับสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทุนใน
สินทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง ได้แก่ สถำนีบริกำรน ำ้มนั และรถบรรทกุน ำ้มนั 
ตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมำ ธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิของบริษัทเติบโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทมีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีขึน้อยำ่งมำก 

 
เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ พบว่ำบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร

เทำ่กบั 9,676.83 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 15,681.14 ล้ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 27,816.71 ล้ำนบำทในปี 
2554 และเพิ่มขึน้เป็น 41,723.68 ล้ำนบำท ในปี 2555 ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่ส ำคญัเป็นรำยได้จำก
กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในช่วงที่
ผำ่นมำ ทัง้นี ้กำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัอยำ่งตอ่เนื่องในช่วงที่ผำ่น
มำเป็นปัจจยัที่ส ำคญัที่ท ำให้ธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิของบริษัทเติบโตขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั แตก่ำรลงทนุของ
บริษัทยงัสง่ให้บริษัทมีคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องเชน่เดียวกนั เนื่องจำกคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและ
บริหำรที่ส ำคญั ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยตดัจ่ำย ค่ำสำธำรณปูโภค ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำ
ซอ่มแซม มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมสินทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ สง่ผลให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
เท่ำกบั 403.37 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 611.18 ล้ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 832.79 ล้ำนบำท ในปี 2554 
และเพิ่มขึน้เป็น 1,325.79 ล้ำนบำท ใน ปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจะเพิ่มขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจำรณำสดัสว่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรในแต่ละปี 
พบวำ่อตัรำดงักลำ่วอยูท่ี่ ร้อยละ 4.2 ในปี 2552 ลดลงเหลอืร้อยละ 3.9 ในปี 2553 ลดลงเหลอืร้อยละ 3.0 ในปี 2554 และ
เทำ่กบัร้อยละ 3.2 ในปี 2555 แสดงวำ่คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรโดยเฉลีย่เพิ่มขึน้ในอตัรำที่น้อยกว่ำกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร  

 
ทัง้นี ้บริษัทมีก ำไรสทุธิเทำ่กบั 90.45 ล้ำนบำท ในปี 2552 ลดลงเหลอื 89.15 ล้ำนบำท ในปี 2553 เนื่องจำกในปี 

2552 บริษัทมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทนุ (Tax Loss Carried Forward) ท ำให้มีเพียงบริษัทย่อยที่ต้องช ำระ
ภำษีเงินได้ ในขณะท่ีในปี 2553 บริษัทสำมำรถใช้สทิธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทนุ (Tax Loss Carried Forward) ได้
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เฉพำะสว่นท่ีเหลอืจำกในปี 2552 ท ำให้บริษัทมีภำษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2553 เพิ่มขึน้จำกในปี 2552 ส ำหรับในปี 2554 
และในปี 2555 บริษัทมีก ำไรสทุธิเทำ่กบั 226.42 ล้ำนบำท และ 359.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้อย่ำงมำก
ในช่วงดงักลำ่วเป็นผลโดยตรงมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ  

 
12.2.2 กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและให้บริกำร 

 
ที่ผ่ำนมำบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย

สินค้ำและให้บริกำรเท่ำกับ 9,676.83 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 15,681.14 ล้ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 
27,816.71 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 41,723.68 ล้ำนบำท ในปี 2555 กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำย
สนิค้ำและให้บริกำรเป็นผลมำจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่เป็นธุรกิจหลกั ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรขำย
สนิค้ำและให้บริกำรประกอบไปด้วยรำยได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1) รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำ 

 
ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเท่ำกับ 9,637.48 ล้ำนบำท เท่ำกับ 

15,651.57 ล้ำนบำท เท่ำกับ 27,798.62 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 41,710.41 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยได้จำกกำร
จ ำหนำ่ยสนิค้ำสำมำรถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ได้แก่ 1) รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ และ 2) รำยได้จำกกำร
จ ำหนำ่ยสนิค้ำอื่น 

 
1.1) รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิเทำ่กบั 9,278.59 ล้ำนบำท ในปี 2552 เทำ่กบั 15,405.88 

ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกบั 27,545.54 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 41,422.53 ล้ำนบำท ในปี 2555 หรือคิดเป็น
ปริมำณน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยเท่ำกบั 390.97 ล้ำนลิตร ในปี 2552 เท่ำกบั 557.73 ล้ำนลิตร ในปี 2553 เท่ำกบั 948.05 ล้ำน
ลติร ในปี 2554 และเทำ่กบั 1,372.53 ล้ำนลติร ในปี 2555 รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิงเป็นรำยได้ที่ส ำคญัของ
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 95.9 ร้อยละ 98.2 ร้อยละ 99.0 และ
ร้อยละ 99.3 ของรำยได้รวมจำกกำรขำยสนิค้ำและบริกำรในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
น ำ้มนัเชือ้เพลงิสำมำรถแบง่ออกได้ตำมกลุม่ธุรกิจกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ส ำคญัได้ดงันี  ้

 

 
2552 2553 2554 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนี

บริกำรน ำ้มนัของบริษัท 
(สถานีบริการน ้ามนัประเภท COCO) 

4,039.85 43.5 7,432.19 48.2 11,905.46 43.2 19,728.41 47.6 
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2552 2553 2554 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
2. รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั

ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท  
(สถานีบริการน ้ามนัประเภท DODO) 

4,058.82 43.7 5,518.34 35.8 7,029. 76 25.5 8,064.67 19.5 

3. รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำ
น ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 

1,179.92 12.7 2,455.35 15.9 8,610.33 31.3 13,629.46 32.9 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายน า้มันเชือ้เพลิง 9,278.59 100.0 15,405.88 100.0 27,545.54 100.0 41,422.53 100.0 

 
1.1.1) รำยได้จำกกำรค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 

 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนี

บริกำรน ำ้มนัของบริษัท ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 43.5 ร้อยละ 48.2 ร้อยละ 43.2 และร้อยละ 47.6 ของรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำร
น ำ้มนัของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนั
ของบริษัทเทำ่กบั 4,039.85 ล้ำนบำท ในปี 2552 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.3 จำกปีก่อน และเพิ่มขึน้เป็น 7,432.19 ล้ำนบำท 
ในปี 2553 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 84.0 จำกปีก่อน เพิ่มขึน้เป็น 11,905.46 ล้ำนบำท ในปี 2554 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 60.2 จำก
ปีก่อน และเพิ่มขึน้เป็น 19,728.41 ล้ำนบำท ในปี 2555 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 65.7 จำกปีก่อน 

 
ปัจจยัที่ส ำคญัที่ท ำให้รำยได้จำกกำรค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทมีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง ได้แก่ กำรท่ีบริษัทลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่บริษัทเป็นผู้ด ำเนินงำน (“สถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท COCO”) อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 
เท่ำกบั 101 สถำนี เพิ่มขึน้เป็น 184 สถำนี ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 272 สถำนี ณ สิน้ปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 397 
สถำนี ณ สิน้ปี 2555 ส่งผลให้ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เพิ่มขึน้อย่ำง
ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมำ โดยปริมำณน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ในปี 2552 ถึงปี 
2554 เพิ่มขึน้ร้อยละ 68.0 ร้อยละ 57.8 ร้อยละ 51.1 และร้อยละ 59.4 จำกปีก่อน ตำมล ำดบั 

  
นอกจำกนี ้รำคำขำยปลกีน ำ้มนัท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ก็เป็นอีกปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกธุรกิจ

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท โดยรำคำขำยปลีกน ำ้มนั (รำคำขำย ณ สถำนีบริกำรน ำ้มนั) 
เฉลี่ยในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.6 ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 4.0 จำกปีก่อนตำมล ำดบั ยกเว้นในปี 2552 ที่
รำคำขำยปลีกน ำ้มนัปรับตวัลดลง โดยปรับลดลงร้อยละ 15.3 จำกปีก่อน ดงันัน้ รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทในปี 2552 จึงเพิ่มขึน้เนื่องกำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัท่ีจ ำหนำ่ยเพียงอย่ำงเดียว ทัง้นี ้
รำคำขำยปลีกน ำ้มันเชือ้เพลิงแต่ละประเภทจะปรับตัวเพิ่มขึน้หรือลดลงตำมต้นทุนกำรกลั่นน ำ้มัน เชือ้เพลิงของ
ผู้ประกอบกำรโรงกลัน่น ำ้มนัในประเทศ ยกเว้นในกรณีที่ภำครัฐออกมำตรกำรเพื่อควบคมุรำคำขำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
โดยไมม่ีกำรปรับเพิ่มหรือลดอตัรำกำรจดัเก็บเงินสมทบเข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ หรือกำรปรับเพิ่มลดอตัรำกำรจดัเก็บภำษี
และเงินสมทบอื่นๆ เพื่อชดเชยต้นทนุกำรกลัน่น ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้และรักษำคำ่กำรตลำดให้คงที่ 
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  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO (สถำนี) 101 184 272 397 
รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน ำ้มนัของบริษัท 

(ล้ำนบำท) 4,039.85 7,432.19 11,905.46 19,728.41 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนั
เชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 

(ร้อยละ) 42.3 84.0 60.2 65.7 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยผำ่น
สถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 

(ร้อยละ) 68.0 57.8 51.1 59.4 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยปลีกภำยในสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 

(ร้อยละ) (15.3) 16.6 6.0 4.0 

 
1.1.2) รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 

 
นอกจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO บริษัทยงัจ ำหน่ำยน ำ้มนั

เชือ้เพลงิให้กบัผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีตกลงท ำสญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (“ตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท”) เพื่อให้ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทจ ำหน่ำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ตวัแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนัเป็นผู้บริหำร (“สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO”) ทัง้นี ้ในปี 2552 บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง
ให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท เท่ำกบั 4,058.82 ล้ำนบำท โดยลดลงร้อยละ 25.1 จำกปีก่อน ทัง้นี ้สำเหตหุลกัที่
สง่ผลให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทในปี 2552 ลดลง เกิดจำกกำร
ลดลงของรำคำขำยสง่เฉลี่ยในปี 2552 ที่ลดลงร้อยละ 19.5 จำกปีก่อน ซึ่งปรับตวัลดลงตำมรำคำขำยปลีกน ำ้มนัที่ลดลง
เนื่องจำกต้นทุนกำรกลัน่น ำ้มันเชือ้เพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่น ำ้มันในประเทศลดลง นอกจำกนี ้กำรลดลงของ
ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทในปี 2552 ซึง่ลดลงเทำ่กบัร้อยละ 6.9 จำกปีก่อน 
มีสว่นท ำให้รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทในปี 2552 ลดลง ทัง้นี ้กำรลดลง
ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทในปี 2552 เนื่องจำกบริษัทขำดสภำพคลอ่ง
ในกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกบริษัทยงัอยู่ในช่วงของกำรปรับโครงสร้ำงหนีก้บัสถำบนักำรเงิน ในบำงช่วงเวลำบริษัทจึงไม่
สำมำรถจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทได้อยำ่งเพียงพอ 

 
อยำ่งไรก็ตำม ตัง้แตปี่ 2553 รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทมี

แนวโน้มเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2553 บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของ
บริษัท เท่ำกับ 5,518.34 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.0 จำกปีก่อน เนื่องจำกรำคำขำยปลีกเฉลี่ยในปี 2553 ปรับ
เพิ่มขึน้ตำมต้นทนุกำรกลัน่น ำ้มนัเชือ้เพลงิของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่น ำ้มนัในประเทศ โดยปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.8 จำกปี
ก่อน ประกอบกบัปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทในปี 2553 ที่ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 
15.5 จำกปีก่อน เนื่องจำกบริษัทมีสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท DODO ซึ่งเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ตวัแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนัของบริษัทเป็นผู้บริหำรงำน เพิ่มขึน้จำกในปี 2552 และภำยหลงัจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนีแ้ล้วเสร็จในปี 2552 
บริษัทสำมำรถกู้ ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ เพื่อเสริมสภำพคล่องของบริษัท บริษัทจึงสำมำรถจ ำหน่ำยน ำ้มัน
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เชือ้เพลิงให้กับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ และก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัของ
ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ตกลงไว้ ส ำหรับในปี 2554 และในปี 2555 กำรเพิ่มขึน้ของสถำนี
บริกำรน ำ้มนั PT ประเภท DODO ยงัเป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จ ำหน่ำยให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนัของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยในปี 2554 เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.5 จำกปีก่อน และในปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3 จำก
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน นอกจำกนี ้กำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทใน
ปี 2554 และในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.7 และ 4.0 จำกปีก่อน เป็นสว่นหนึ่งที่ท ำให้รำยได้จำกกำรค้ำขำยสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทเพิ่มขึน้ 

 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO (สถำนี) 147 154 165 177 
รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 

(ล้ำนบำท) 4,058.82 5,518.34 7,029.76 8,064.67 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลิงให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 

(ร้อยละ) (25.1) 36.0 27.4 14.7 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยให้กบั
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 

(ร้อยละ) (6.9) 15.5 20.5 10.3 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยสง่ให้กบัตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 

(ร้อยละ) (19.5) 17.8 5.7 4.0 

 
อยำ่งไรก็ตำม อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ

บริษัทน้อยกวำ่อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้รวมจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิในธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่ สง่ผลให้สดัสว่น
รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทตอ่รำยได้รวมจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิมี
แนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2552 เท่ำกบัร้อยละ 43.7 ลดลงเหลือร้อยละ 35.8 ในปี 2553 ลดลงเหลือร้อยละ 
25.5 ในปี 2554 และลดลงเหลือร้อยละ 19.5 ในปี 2555 ทัง้นี ้สดัสว่นรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทมีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทเน้นกำรลงทนุเพิ่มสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
COCO เป็นหลกั รวมทัง้เน้นกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม เนื่องจำก 
อตัรำก ำไรจำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทต ่ำกว่ำอตัรำก ำไรจำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนัผ่ำนสถำนี
บริกำรน ำ้มนัของบริษัท รวมถึงบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรคดัเลือกตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัที่มีคณุภำพเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ
สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท DODO จะมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรเทียบเทำ่สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO 

 
1.1.3) รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 

 
บริษัทยงัมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงอีกส่วนหนึ่งจำกธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำ

น ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม ทัง้นี ้ในปี 2552 บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนั
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม เทำ่กบั 1,179.92 ล้ำนบำท โดยลดลงร้อยละ 3.4 จำกปีก่อน เนื่องจำกรำคำขำยสง่
เฉลี่ยในปี 2552 ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยลดลงร้อยละ 16.5 จำกปีก่อน เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน ำ้มนัปรับตวัลดลง
ตำมต้นทุนกำรกลัน่น ำ้มนัเชือ้เพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่น ำ้มนัในประเทศที่ลดลง  อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณน ำ้มัน
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เชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมในปี 2552 เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 15.8 จำกปีก่อน 
เนื่องจำกบริษัทเร่ิมให้ควำมส ำคญักบักำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมเพิ่ม
มำกขึน้ จึงช่วยชดเชยผลของกำรลดลงของรำคำขำยสง่น ำ้มนั ท ำให้รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนั
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมในปี 2552 ลดลงเพียงเลก็น้อย 

 
ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2553 รำยได้จำกกำรค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำร

อตุสำหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยบริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมเทำ่กบั 2,455.35 ล้ำนบำท ในปี 2553 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 108.1 จำกปีก่อน เท่ำกบั 8,610.33 
ล้ำนบำท ในปี 2554 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 250.7 จำกปีก่อน และเทำ่กบั 13,629.46 ล้ำนบำท ในปี 2555 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 
58.3 จำกปีก่อน กำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม
อยำ่งมีนยัส ำคญัในช่วงที่ผำ่นมำเป็นปัจจยัที่ส ำคญัที่สง่ผลให้รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น
และผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมเพิ่มขึน้อยำ่งมำก โดยในปี 2553 ถึงปี 2555 ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จ ำหน่ำยให้กบัผู้ ค้ำ
น ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมเพิ่มขึน้ร้อยละ 85.5 ร้อยละ 227.2 และร้อยละ 52.8 จำกปีก่อน ตำมล ำดบั 
ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัทเน้นกำรจ ำหน่ำยสง่ให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำย
อื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมมำกขึน้ เนื่องจำกกำรจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำกลุม่ดงักลำ่วมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยน้อยกว่ำ
กำรขำยปลีกน ำ้มนัผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนั แม้ว่ำอตัรำก ำไรขัน้ต้นจะไม่สูงมำกแต่ปริมำณกำรขำยต่อครัง้สงู นอกจำกนี ้
กำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยสง่น ำ้มนัยงัช่วยเสริมให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมเพิ่มขึน้ โดยรำคำขำยสง่น ำ้มนัเฉลี่ยในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.2 ร้อยละ 7.2 
และร้อยละ 3.6 จำกปีก่อน ตำมล ำดบั 

 
กำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม

อย่ำงมีนัยส ำคัญในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้สัดส่วนรำยได้จำกกำรค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง ให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมตอ่รำยได้รวมจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั โดยเพิ่มขึน้
จำกร้อยละ 12.7 ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 15.9 ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 31.3 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็นร้อย
ละ 32.9 ใน ปี 2555 

 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนั
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 

(ล้ำนบำท) 1,179.92 2,455.35 8,610.33 13,629.46 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำร
อตุสำหกรรม 

(ร้อยละ) (3.4) 108.1 250.7 58.3 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยให้กบั
ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 

(ร้อยละ) 15.8 85.5 227.2 52.8 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยสง่ให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำย
อ่ืนและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 

(ร้อยละ) (16.5) 12.2 7.2 3.6 
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1.2) รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำอื่น 

 
นอกจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ บริษัทยงัมีกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจค้ำปลกีและค้ำ

สง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งได้แก่ กำรจ ำหน่ำยสินค้ำอปุโภคและบริโภคผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และ
กำรจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์หลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์ชนิดต่ำงๆ ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT รวมถึงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอื่นภำยใน
สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำอื่นเทำ่กบั 358.89 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกบั 245.69 ล้ำน
บำท ในปี 2553 เทำ่กบั 253.08 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 287.88 ล้ำนบำท ในปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้จำก
กำรขำยสนิค้ำอื่นคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.7 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 0.7 ของรำยได้รวมจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั 

 
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำอื่นท่ีส ำคญั ได้แก่ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนี

บริกำรน ำ้มนั PT ซึ่งมีรำยได้เท่ำกบั 165.64 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกบั 204.51 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกบั 228.78 
ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 230.76 ล้ำนบำท ในปี 2555 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวกซือ้ภำยใน
สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และ Max Mart ที่เพิ่มขึน้ในแต่ละปี โดย
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ในปี 2552 ถึงปี 2555 
และอตัรำกำรเพิ่มจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 แสดงได้ดงันี ้

 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในร้ำนสะดวกซือ้ (ล้ำนบำท) 165.64 204.51 228.78 230.76 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้ (ร้อยละ) (8.2) 23.5 11.9 0.9 
จ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และ Max Mart (สำขำ) 26 32 35 56 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และ 
Max Mart 

(ร้อยละ) 4.0 23.1 9.4 60.0 

 
ส ำหรับรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำอื่นสว่นท่ีเหลอืมำจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำบำงรำยกำรในร้ำนสะดวก

ซือ้ในลกัษณะกำรค้ำส่ง ที่เน้นกำรขำยปริมำณมำกและให้ส่วนลดแก่ลกูค้ำ และกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ำ้มนัหล่อลื่น
เคร่ืองยนต์ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั อยำ่งไรก็ตำมในช่วงที่ผำ่นมำบริษัทได้ทยอยยกเลกิกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำในร้ำนสะดวก
ซือ้ในลกัษณะกำรค้ำส่ง และคงเหลือเฉพำะกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์น ำ้มนัหลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั
เป็นหลกั ดงันัน้ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอื่นในปัจจุบนัเกือบทัง้หมดจึงมำจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในร้ำน
สะดวกซือ้ 

 
2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกบั 108.03 ล้ำน

บำท ในปี 2552 เท่ำกบั 190.90 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกบั 307.27 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 518.56 ล้ำนบำท 
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ในปี 2555 รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำง
ตอ่เนื่องตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
อยำ่งไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท

และบริษัทย่อย บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงเท่ำกับ 39.35 ล้ำนบำท ในปี 2552 และเท่ำกับ 
29.75 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกบั 18.09 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 13.27 ล้ำนบำท ใน ปี 2555 ทัง้นี ้บริษัทมี
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินรวมต ่ำกว่ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรค่อนข้ำงมำก เนื่องจำก
กำรให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงส่วนใหญ่เป็นกำรให้บริกำรกับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มัน
เชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 จึงเป็นรำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย ดงันัน้ บริษัทจึงรับรู้รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงในงบกำรเงินรวมเฉพำะรำยได้จำกกำรให้บริกำรกบับคุคลภำยนอกเท่ำนัน้ ซึ่งได้แก่ กำร
ให้บริกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงกับลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงเฉพำะรำยที่ไม่มีรถบรรทกุน ำ้มนัและ
ต้องกำรให้บริษัทขนสง่น ำ้มนัให้ ทัง้นี ้สำเหตทุี่รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินรวมมีแนวโน้ม
ลดลงอยำ่งตอ่เนื่องเกิดจำกในช่วงที่ผำ่นมำบริษัทเน้นกำรให้บริกำรขนสง่และขนถำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยในกลุม่เป็นหลกั 

 
 รำยได้อื่น 

 
นอกจำกรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบริกำรท่ีเป็นรำยได้หลกัของบริษัท บริษัทยงัมีรำยได้อื่นเทำ่กบั 96.93 ล้ำน

บำท ในปี 2552 เทำ่กบั 86.60 ล้ำนบำท ในปี 2553 เทำ่กบั 134.66 ล้ำนบำท ในปี 2554 และ เท่ำกบั 95.64 ล้ำนบำท ใน 
ปี 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 และ ร้อยละ 0.2 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรในปี 
2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั 

 
ทัง้นี ้รำยได้อื่นท่ีส ำคญั ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สนิและบริกำรอื่น โดยคิดเป็นร้อยละ 54.2 ร้อยละ 69.2 

ร้อยละ 43.3 และร้อยละ 47.3 ของรำยได้อื่นในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินและบริกำร
อื่นประกอบไปด้วย 1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิง ที่เกิดจำกกำรที่บริษัทให้บริกำรเก็บรักษำน ำ้มนั
เชือ้เพลงิของผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นไว้ภำยในคลงัน ำ้มนัของบริษัท และ 2) รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ท่ีภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
PT ที่เกิดจำกกำรที่ PTC ตกลงให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อย เช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร และร้ำนซ่อมรถ เป็นต้น เช่ำพืน้ที่
ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เพื่อด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีรำยได้อื่นจำก ดอกเบีย้รับจำกเงินฝำก
สถำบนักำรเงิน เป็นต้น 

 
ในปี 2552 บริษัทมีรำยได้อื่นท่ีเป็นรำยกำรพิเศษ ได้แก่ ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้จ ำนวน 32.69 ล้ำนบำท 

ที่เกิดขึน้ในปี 2552 เนื่องจำกที่ผ่ำนมำบริษัทได้ตกลงท ำสญัญำปรับโครงสร้ำงหนีก้บักองทนุรวมแห่งหนึ่งโดยตกลงช ำระ
เงินต้นและดอกเบีย้ทกุเดือนเป็นเวลำ 60 เดือน ซึ่งครบก ำหนดช ำระในปี 2552 เมื่อบริษัทได้ช ำระหนีง้วดสดุท้ำยในปี 
2552 จึงถือวำ่บริษัทได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรปรับโครงสร้ำงหนีแ้ล้วเสร็จ เจ้ำหนีก้องทนุรวมจึงลดหนีส้ว่นที่เหลือให้บริษัท 
ท ำให้บริษัทมีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนีด้งักล่ำว นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีรำยได้อื่นที่เป็นรำยกำรพิเศษเกิดขึน้ในปี 
2554 ได้แก่ รำยได้เงินชดเชยจำกกำรปรับลดรำคำน ำ้มนั ซึ่งเกิดจำกกำรที่ภำครัฐมีนโยบำยที่จะปรับลดรำคำขำยปลีก
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น ำ้มนัดีเซลและเบนซินลงมำกและทนัทีในช่วงเดือนสงิหำคม ปี  2554 โดยลดรำคำขำยปลีกน ำ้มนัดีเซล น ำ้มนัเบนซิน 95 
และ น ำ้มนัเบนซิน 91 ลงทนัที 3.00 บำทต่อลิตร 8.02 บำทต่อลิตร และ 7.17 บำทต่อลิตร ตำมล ำดบั ภำครัฐจึงต้องมี
มำตรกำรเพื่อช่วยลดผลกระทบที่มีต่อผู้ ค้ำน ำ้มนัแต่ละรำย โดยลดเงินสมทบกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิงลง 2.8 บำทต่อลิตร 
7.5 บำทตอ่ลติร และ 6.7 บำทตอ่ลติร ส ำหรับน ำ้มนัดีเซล น ำ้มนัเบนซิน 95 และน ำ้มนัเบนซิน 91 ตำมล ำดบั และจ่ำยเงิน
ชดเชยให้ผู้ ค้ำน ำ้มนัแตล่ะรำยเทำ่กบัจ ำนวนเงินสมทบกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ลดลง 

 
 ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและให้บริกำร 

 
บริษัทมีต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรเท่ำกบั 9,199.69 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกบั 14,970.51 

ล้ำนบำท ในปี 2553 เทำ่กบั 26,742.18 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเทำ่กบั 39,991.38 ล้ำนบำท ในปี 2555 ต้นทนุจำกกำร
จ ำหนำ่ยสนิค้ำและให้บริกำรสำมำรถแบง่ออกเป็นต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและต้นทนุจำกกำรให้บริกำร ดังนี ้

 
1) ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำ 

 
บริษัทมีต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกับ 9,169.26 ล้ำนบำท เท่ำกับ 

14,954.21 ล้ำนบำท เท่ำกบั 26,729.83 ล้ำนบำท และเท่ำกับ 39,984.43 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยต้นทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) ต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง และ 2) ต้นทนุจำกกำร
จ ำหนำ่ยสนิค้ำอื่น 

  
1.1) ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
ต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกือบทัง้หมดเป็นต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งได้แก่ ต้นทุน

น ำ้มนัท่ีบริษัทซือ้จำกไทยออยล์และผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นเพื่อจ ำหนำ่ยในธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง ทัง้นี ้บริษัทมี
ต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 8,835.90 ล้ำนบำท เท่ำกบั 14,736.15 ล้ำนบำท 
เท่ำกบั 26,505.62 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 39,984.43 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นร้อยละ 96.4 ร้อยละ 98.5 ร้อยละ 
99.2 และร้อยละ 99.3 ของต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั 

 
ในปี 2552 บริษัทมีต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงลดลงร้อยละ 3.2 จำกปีก่อน แม้ว่ำปริมำณ

น ำ้มันทัง้หมดที่จ ำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งในปี 2552 เพิ่มขึน้ร้อยละ 18.7 จำกปีก่อน แต่กำรลดลงอย่ำงมี
นยัส ำคญัของรำคำซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงเฉลี่ยในปี 2552 ซึ่งลดลงร้อยละ 18.5 จำกปีก่อน เนื่องจำกต้นทนุกำรกลัน่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่น ำ้มนัในประเทศลดลง ท ำให้ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2552 ลดลง 

 
อย่ำงไรก็ตำม ตัง้แต่ปี 2553 เป็นต้นมำ บริษัทมีต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้อย่ำง

ตอ่เนื่อง โดยต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึน้ในอตัรำร้อยละ 66.8 ร้อยละ 79.9 และ
ร้อยละ 49.8 จำกปีก่อน ตำมล ำดบั ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ส ำคญัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้
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ของปริมำณน ำ้มนัทัง้หมดที่จ ำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่ โดยปริมำณน ำ้มนัทัง้หมดที่จ ำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและ
ค้ำสง่ในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.7 ร้อยละ 70.0 และร้อยละ 44.8 จำกปีก่อน ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้กำร
เพิ่มขึน้ของรำคำซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่ก็เป็นอีกปัจจยัที่สง่ผลให้ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ โดยรำคำ
ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่ในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.9 ร้อยละ 5.8 และร้อยละ 3.5 จำกปีก่อนตำมล ำดบั ทัง้นี ้
รำคำซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่ในช่วงเวลำดงักลำ่วปรับเพิ่มขึน้สอดคล้องกบักำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยปลกีน ำ้มนัในช่วงเวลำ
เดียวกัน เนื่องจำกโดยทัว่ไป หำกต้นทนุกำรกลัน่น ำ้มนัเชือ้เพลิงของผู้ประกอบกำรโรงกลัน่น ำ้มนัในประเภทเพิ่มขึน้หรือ
ลดลง รำคำขำยปลกีมกัจะเพิ่มขึน้หรือลดลงเป็นจ ำนวนที่ใกล้เคียงกนั เพื่อรักษำระดบัคำ่กำรตลำดให้คงที่ 

 
  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิง (ล้ำนบำท) 8,835.90 14,736.15 26,505.62 39,717.04 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิง 

(ร้อยละ) (3.2) 66.8 79.9 49.8 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัทัง้หมดที่จ ำหน่ำย
ที่จ ำหน่ำยในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่ 

(ร้อยละ) 18.7 42.7 70.0 44.8 

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำคำซือ้น ำ้มนัเฉลี่ย (ร้อยละ) (18.5) 16.9 5.8 3.5 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของรำคำขำยปลีกภำยในสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 

(ร้อยละ) (15.3) 16.6 6.0 4.0 

 
1.2) ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำอื่น 

 
บริษัทมีต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอื่นเท่ำกบั 333.35 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกบั 218.06 ล้ำนบำท 

ในปี 2553 เท่ำกบั 224.22 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 267.39 ล้ำนบำท ในปี 2555 ต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
อื่นที่ส ำคญัได้แก่ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำอปุโภคและบริโภคผำ่นร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ต้นทนุ
จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำอื่นจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอปุโภคและบริโภคภำยในร้ำนสะดวกซือ้ ที่
เพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และ Max Mart ที่เพิ่มขึน้ในแต่ละปี ยกเว้นในปี 2553 ที่ต้นทนุจำกกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำอื่นลดลงจำกในปี 2552 เนื่องจำกในปี 2553 บริษัทได้ทยอยยกเลิกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำบำงรำยกำร โดย
บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคและบริโภคผ่ำนร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และ Max Mart และกำร
จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์หลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์เป็นหลกั 

 
2) ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
ในปี 2552 ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมดคือต้นทุนค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับ

รถบรรทุกน ำ้มนั ซึ่งเป็นค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ใช้ไปในกำรขนส่งน ำ้มนัในแต่ละเที่ยว โดยต้นทนุค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับ
รถบรรทกุน ำ้มนัประกอบไปด้วย 1) ค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่บริษัทซือ้จำกโรงกลัน่น ำ้มนัหรือผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นเพื่อใช้ภำยใน
กิจกำร ที่เกิดจำกกำรท่ีรถบรรทกุน ำ้มนัแตล่ะคนัต้องเติมน ำ้มนัจำกถงัส ำรองน ำ้มนัเพื่อใช้ภำยในกิจกำรที่อยู่ในแต่ละคลงั
น ำ้มนัก่อนกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัในแตล่ะเที่ยว และ 2) คำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่รถบรรทกุน ำ้มนัเติมจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
PT ประเภท COCO ซึง่เกิดขึน้ในกรณีที่ รถบรรทกุน ำ้มนัต้องขนสง่น ำ้มนัระยะทำงไกลจึงจ ำเป็นต้องเติมน ำ้มนัระหวำ่งทำง 
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บริษัทก ำหนดให้รถบรรทกุน ำ้มนัดงักลำ่วต้องเติมน ำ้มนัจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO ซึ่งเป็นสถำนีบริกำร
น ำ้มนัท่ี PTC เป็นผู้บริหำรงำน ดงันัน้ ต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2552 ซึ่ง
เท่ำกับ 55.41 ล้ำนบำท จึงประกอบไปด้วยต้นทุนค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่รถบรรทุกน ำ้มนัเติมจำกถงัส ำรองน ำ้มนัเพื่อใช้
ภำยในกิจกำรและต้นทนุค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่รถบรรทกุน ำ้มนัเติมจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO ในขณะที่ 
ต้นทนุกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมงบกำรเงินรวมในปี 2552 ซึ่งเท่ำกบั 30.43 ล้ำนบำท มีเพียงต้นทนุค่ำน ำ้มนั
เชือ้เพลิงที่รถบรรทกุน ำ้มนัเติมจำกถงัส ำรองน ำ้มนัเพื่อใช้ภำยในกิจกำรเท่ำนัน้  เนื่องจำกเป็นต้นทุนที่เกิดขึน้จำกกำรท ำ
รำยกำรกบับคุคลภำยนอก ในขณะที่ต้นทนุค่ำน ำ้มนัที่รถบรรทกุน ำ้มนัเติมจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนั  PT ประเภท COCO 
เป็นต้นทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

 
ในปี 2553 บริษัทมีต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ 

149.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 93.80 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ทัง้นี ้สำเหตทุี่ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 
2553 เพิ่มขึน้จำกในปีก่อนเกิดจำก 1) กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงของ PTC และบริษัทย่อยซึ่ง
เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 ที่เพิ่มขึน้อย่ำงมำกในปี 2553 ส่งผลให้บริษัทมีกำรให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำย
น ำ้มนัเชือ้เพลิงกับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 เพิ่มขึน้ บริษัทจึงมีต้นทุนค่ำน ำ้มนั
เชือ้เพลิงส ำหรับรถบรรทุกน ำ้มนั ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัของต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง เพิ่มขึน้ตำมกำร
ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้ในปี 2553 นอกจำกนี ้กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงยงั
สง่ผลให้บริษัทมีกำรใช้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิจำกผู้ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัทัว่ไปในบำงช่วงเวลำที่ควำมต้องกำรขนสง่
น ำ้มนัเชือ้เพลงิสงูกวำ่ควำมสำมำรถในกำรขนสง่น ำ้มนัของรถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัทในขณะนัน้ บริษัทจึงมีต้นทนุค่ำจ้ำง
ผู้ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัทัว่ไปเป็นสว่นหนึ่งของต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง และ  2) บริษัทยงัจดัประเภท
รำยกำรต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2553 ใหม่ โดยบนัทึกค่ำเสื่อมรำคำรถบรรทกุน ำ้มนัและสว่น
ควบ ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถบรรทุกน ำ้มันและส่วนควบ และค่ำเบีย้ประกันภยัรถบรรทุกน ำ้มนั เป็นต้นทุนจำกกำร
ให้บริกำรขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง ส่งผลให้ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2553 เพิ่มขึน้จำกในปีก่อน 
อยำ่งไรก็ตำม บริษัทมีต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมงบกำรเงินรวมในปี 2553 เทำ่กบั 16.30 ล้ำนบำท 
ลดลง 14.14 ล้ำนบำทจำกในปีก่อน เนื่องจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงสว่นใหญ่ที่เกิดขึน้ในปี 2553 เป็นกำร
ให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบั PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 บริษัทจึง
บนัทึกต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในสว่นที่เกิดจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงกับ  PTC และ
บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 เป็นต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในงบกำรเงินรวม โดย
ค ำนวณจำกสดัสว่นรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบับริษัทยอ่ยตอ่รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิรวม 

 
ในปี 2554 ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรยงัคงมีแนวโน้ม

เพิ่มขึน้ โดยเพิ่มขึน้เทำ่กบั 60.42 ล้ำนบำทจำกปีก่อน สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2554 เทำ่กบั 209.62 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง
ยงัคงเป็นผลมำจำกต้นทุนค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับรถบรรทุกน ำ้มนัที่เพิ่มขึน้ตำมปริมำณกำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงที่เพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงของ  PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนั
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เชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 นอกจำกนี ้กำรเพิ่มขึน้ของต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงบำงสว่นยงัเกิดจำกค่ำ
เสือ่มรำคำรถบรรทกุน ำ้มนัและสว่นควบและค่ำเบีย้ประกนัภยัรถบรรทกุน ำ้มนัที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกในปี 2554 บริษัทยงัคง
ลงทนุเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัเพื่อรองรับควำมต้องกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงของ  PTC และบริษัทย่อยซึ่ง
เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 10 ที่เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง อยำ่งไรก็ตำม ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ตำมงบกำรเงินรวมในปี 2554 มีจ ำนวนเท่ำกบั 12.35 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2553 ซึ่งมีจ ำนวนเท่ำกบั 16.30 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2554 สว่นใหญ่ยงัคงเป็นกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTC 
และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 เช่นเดียวกับในปีก่อน แต่ในปี 2554 สดัส่วนรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 ต่อรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิรวมเพิ่มขึน้จำกปีก่อน ดงันัน้ ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงิน
รวม ซึง่เป็นต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิกบับคุคลภำยนอก ที่ค ำนวณจำกสดัสว่นรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบับคุคลภำยนอกตอ่รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิรวม จึงลดลงจำกปีก่อน 

 
ในปี 2555 กำรให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนั

เชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 ยงัคงเพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง สง่ผลให้ บริษัทมี ต้นทุน
จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี 2555 เท่ำกับ 270.31 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที่ ต้นทนุจำกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมงบกำรเงินรวมในปี 2555 มีจ ำนวน
เทำ่กบั 6.95 ล้ำนบำท ลดลงจำกในช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจำกสดัสว่นรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง
ให้กบับคุคลภำยนอกต่อรำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงรวม ในปี 2555 ยงัคงลดลงจำกปีก่อน ต้นทนุจำก
กำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมงบกำรเงินรวมที่ค ำนวณได้จำกลดลง 

 
 ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

 
ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 477.14 ล้ำนบำท เท่ำกบั 710.63 ล้ำนบำท เท่ำกบั 1,074.53 

ล้ำนบำท และ 1,732.30 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยก ำไรขัน้ต้นในปี 2552 ถึงปี 2555 ร้อยละ 93 ถึง 98 เป็นก ำไรที่เกิดจำก
ธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ดงันัน้ กำรขยำยตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัในช่วงที่ผ่ำน
มำได้สง่ผลให้ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมดที่บริษัทจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้อย่ำงมำก และเป็นสำเหตหุลกัที่ท ำให้บริษัทมีก ำไร
ขัน้ต้นเพิ่มขึน้อยำ่งมำกในช่วงที่ผำ่นมำ 

 
อยำ่งไรก็ตำม ในปี 2552 ถึงปี 2554 บริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงในช่วงที่ผำ่นมำ โดยบริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น

เทำ่กบัร้อยละ 4.93 ในปี 2552 ลดลงเหลอืร้อยละ 4.53 ในปี 2553 ลดลงเหลอืร้อยละ 3.86 ในปี 2554 แม้วำ่คำ่กำรตลำด
เฉลีย่ส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2552 ถึงปี 2554 ค่อนข้ำงคงที่ ทัง้นี ้สำเหตทุี่บริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น
ลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำเกิดจำกกำรที่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
เติบโตขึน้อย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ  ท ำให้สดัส่วนรำยได้จำกกำรค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมตอ่รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิรวมเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั โดยเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 
12.7 ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 15.9 ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 31.3 ในปี 2554 ในขณะที่อตัรำก ำไรขัน้ต้นใน
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ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมต ่ำกวำ่ก ำไรขัน้ต้นในธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนั
เชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทและธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท บริษัทจึง
มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงในช่วงปี 2552 ถึงปี 2554 

 
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555 บริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 4.15 เพิ่มขึน้จำกในปี 2554 ซึ่งเท่ำกบัร้อยละ 

3.86 เนื่องจำกในปี 2555 ค่ำกำรตลำดเฉลี่ยปรับเพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัในปี 2554 ประกอบกบัธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนั
เชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท ซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูกว่ำธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนั เติบโตขึน้อย่ำงมำกในปี 2555 
สง่ผลให้สดัสว่นรำยได้จำกกำรค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทต่อรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิรวมเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 47.6 เพิ่มขึน้จำกในปี 2554 ซึง่เทำ่กบัร้อยละ 43.2 ในขณะท่ี สดัสว่นรำยได้จำกกำรค้ำสง่
น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทต่อรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงรวมในปี 2555 ลดลง
อยำ่งมำกเหลอืร้อยละ 19.5 เมื่อเปรียบเทียบกบัในปี 2554 ซึง่เทำ่กบัร้อยละ 25.5 และสดัสว่นรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมตอ่รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงรวมในปี 2555 
เทำ่กบัร้อยละ 32.9 เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยจำกในปี 2554 ซึง่เทำ่กบัร้อยละ 31.3 

 
 คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร เท่ำกบั 403.37 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกบั 611.18 ล้ำนบำท ในปี 

2553 เท่ำกบั 832.79 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 1,325.79 ล้ำนบำท ในปี 2555 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในช่วงที่ผ่ำนมำ ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำรที่ส ำคญั ได้แก่ 1) คำ่ตอบแทนพนกังำน 2) คำ่เสือ่มรำคำและค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน 3) ค่ำเช่ำและสิทธิ
กำรเช่ำตดัจ่ำย 4) คำ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์และคำ่สง่เสริมกำรขำย และ 5) คำ่สำธำรณปูโภค 

 
1) คำ่ตอบแทนพนกังำน 

 
ค่ำตอบแทนพนกังำนประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนสั สวสัดิกำรพนกังำน และเงินสมทบประกนัสงัคม

และกองทนุทดแทน เป็นต้น ทัง้นี ้กำรประกอบธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทและธุรกิจ
ขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงได้ส่งผลให้บริษัทจ ำเป็นต้องมีพนกังำนปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนงำนเป็นจ ำนวนมำก
โดยเฉพำะพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัและพนกังำนขบัรถบรรทกุน ำ้มนั ค่ำตอบแทนพนกังำนจึงเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำรที่ส ำคญัของบริษัท โดยในปี 2552 ถึงปี 2555 คำ่ตอบแทนพนกังำนคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35.3 ร้อยละ 
39.1 ร้อยละ 44.9 และร้อยละ 47.0 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ตำมล ำดบั 

 
ค่ำตอบแทนพนกังำนในช่วงที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีค่ำตอบแทนพนกังำน

เท่ำกบั 142.28 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 239.08 ล้ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 373.55 ล้ำนบำท ในปี 2554 
และเพิ่มขึน้เป็น 622.80 ล้ำนบำท ในปี 2555 ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของค่ำตอบแทนพนกังำนในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นผลสืบ
เนื่องมำจำกกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO อย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำเพื่อเพิ่มรำยได้จำก
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กำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท และกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำก
เพื่อรองรับควำมต้องกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัของ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 ที่
เพิ่มขึน้ตำมกำรเตบิโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ท ำให้บริษัทจ ำเป็นต้องเพิ่มจ ำนวนพนกังำนประจ ำสถำนี
บริกำรน ำ้มนัและพนกังำนขบัรถบรรทกุตำมจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัและรถบรรทกุน ำ้มนัที่เพิ่มขึน้ และเพื่อรองรับกำร
ขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO ในอนำคต บริษัทยงัรับพนกังำนใหม่เป็นจ ำนวนมำกเข้ำมำฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมตัวเป็นผู้ จัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่จะเปิดให้บริกำรใหม่ตำมที่บริษัทตัง้เป้ำหมำยไว้ นอกจำกนี ้บริษัทยงัเพิ่ม
จ ำนวนพนกังำนในสว่นงำนตำ่งๆ ที่สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนภำยในองค์กร เช่น เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยธุรกำร 
เป็นต้น เพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต  

 
ส ำหรับ ปี 2555 นอกจำกกำรเพิ่มจ ำนวนพนกังำนที่เป็นสำเหตใุห้บริษัทมีค่ำตอบแทนพนกังำนเพิ่มขึน้  

กำรปรับเพิ่มเงินเดือนและอตัรำคำ่ตอบแทนพนกังำนเพื่อรองรับกบันโยบำยกำรปรับขึน้ค่ำแรงขัน้ต ่ำ 300 บำทต่อวนัและ
เงินเดือนปริญญำตรี 15,000 บำท ก็เป็นอีกหนึง่ปัจจยัที่สง่ผลให้บริษัทมีคำ่ตอบแทนพนกังำนเพิ่มขึน้ในปี 2555 แม้ว่ำกำร
ปรับขึน้ค่ำแรงขัน้ต ่ำ 300 บำทต่อวนัและเงินเดือนปริญญำตรี 15,000 บำท จะส่งผลให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ แต่
ค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสดัสว่นไม่มำกเมื่อเทียบกบัรำยได้ของบริษัท ส ำหรับในปี 2555 ที่ค่ำแรงขัน้ต ่ำในอีก 70 จงัหวดัจะปรับ
เพิ่มขึน้ เมื่อค ำนวณผลกระทบที่จะเกิดขึน้ โดยค ำนวณจำกข้อมลูพนกังำนในปี 2555 ในกลุม่ที่ได้รับกำรปรับเพิ่มขึน้อตัรำ
ค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำในปี 2556 พบว่ำเงินเดือนและค่ำตอบแทนส ำหรับพนกังำนในกลุม่ดงักลำ่วจะปรับเพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 
23 หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.95 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2555 โดยหำกกำรปรับเพิ่มขึน้ค่ำแรง
ดงักลำ่วเกิดขึน้ในปี 2555 จะสง่ผลให้ก ำไรสทุธิในปี 2555 ลดลงร้อยละ 10.87 

 
2) คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ซอ่มแซมทรัพย์สนิ 

 
ในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิของบริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัทมีนโยบำยที่จะลงทนุ

เป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนั รถบรรทกุน ำ้มนั และคลงัน ำ้มนั เพื่อให้บริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรกำรขนสง่และขนถ่ำย
น ำ้มนัเชือ้เพลิง และกำรส ำรองน ำ้มนัให้เพียงพอส ำหรับกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัและเหมำะสมกับเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้
ส ำหรับส ำรองน ำ้มนั รวมถึงกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัไปยงักลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยกลุ่มต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม บริษัทจึงมีที่ดิน
อำคำรและอปุกรณ์เป็นหนึ่งในสินทรัพย์หลกั สง่ผลให้ค่ำเสื่อมรำคำเป็นหนึ่งในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ส ำคญั 
โดยมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 15.2 ร้อยละ 15.1 ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 7.7 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 
2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั 

 
บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำในปี 2553 เท่ำกบั 92.42 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกในปี 2552 ซึ่งมีจ ำนวนเท่ำกับ 

61.46 ล้ำนบำท สำเหตทุี่บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำในปี 2553 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนค่อนข้ำงมำกเกิดจำกกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวน
สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO ในปี 2553 นอกจำกนีใ้นปี 2553 บริษัทยงัปรับปรุงวิธีกำรบนัทึกบญัชีที่เก่ียวกบั
สญัญำเช่ำรถบรรทุกน ำ้มนัใหม่ จำกเดิมที่บริษัทบนัทึกค่ำเช่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร บริษัท
ปรับปรุงใหมโ่ดยบนัทกึมลูคำ่รถบรรทกุน ำ้มนัตำมสญัญำเช่ำทัง้หมดเป็นสนิทรัพย์ของบริษัทและบนัทึกหนีส้ินตำมสญัญำ
เช่ำรถบรรทกุน ำ้มนัเป็นหนีส้นิของบริษัท สง่ผลให้บริษัทมีคำ่เสือ่มรำคำในปี 2553 เพิ่มขึน้จำกคำ่เสือ่มรำคำของรถบรรทกุ
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น ำ้มนัและสว่นควบท่ีบนัทกึเป็นสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ในปี 2553 ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำเท่ำกบั 88.68 ล้ำน
บำท ลดลงจำกในปี 2553 ซึง่มีจ ำนวนเทำ่กบั 92.42 ล้ำนบำท แม้วำ่บริษัทยงัคงมีกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
PT ประเภท COCO ในปี 2554 แตบ่ริษัทมีกำรจดัประเภทรำยกำรต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยใหมใ่นปี 2554 โดยบริษัทบนัทกึคำ่
เสื่อมรำคำรถบรรทกุน ำ้มนัและสว่นควบเป็นต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง ส่งผลให้ค่ำเสื่อมรำคำที่เป็น
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2554 ลดลง ทัง้นี ้บริษัทยงัคงลงทนุเพื่อเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท 
COCO อยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทมีคำ่เสือ่มรำคำที่เป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2555 เทำ่กบั 102.50 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อน ซึง่เทำ่กบั 88.68 ล้ำนบำท 

 
บริษัทมีค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินเท่ำกบั 53.84 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกบั 53.85 ล้ำนบำท ในปี 2553 

เทำ่กบั 27.22 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 57.26 ล้ำนบำท ในปี 2555 โดยค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินคิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 13.3 ร้อยละ 8.8 ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 4.3 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั 
ทัง้นี ้คำ่ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ีส ำคญั ได้แก่ คำ่ซอ่มแซมและบ ำรุงรักษำรถบรรทกุน ำ้มนั ค่ำซ่อมแซมสถำนีบริกำรน ำ้มนัใหม่
บำงสว่นท่ีเกิดขึน้ และคำ่ปรับปรุงและตกแต่งสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT เดิม เพื่อปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
ส ำหรับในปี 2554 บริษัทมีค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินลดลงจำกปีก่อน เนื่องจำกบริษัทมีกำรจัดประเภทรำยกำรต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยใหม่ โดยบนัทึกค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถบรรทุกน ำ้มนัเป็นต้นทุนจำกกำรให้บริกำรขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
สง่ผลให้ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2554 ลดลง ส ำหรับในปี 2555 บริษัทมีกำรเช่ำ
คลงัน ำ้มนัใหมเ่พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนบริษัทจึงมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรซอ่มแซมและปรับปรุงอำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ และมี
กำรลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนัใหมเ่พิ่มขึน้มำกกวำ่ปีก่อนหน้ำ 

 
3) คำ่เช่ำและสทิธิกำรเช่ำตดัจ่ำย 

 
ในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท บริษัทเน้นกำรเช่ำสถำนี

บริกำรน ำ้มนัที่เจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนัไมป่ระสงค์ที่จะด ำเนินกิจกำรตอ่มำปรับปรุงและเปิดให้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
PT สง่ผลให้ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำยเป็นหนึ่งในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำรที่ส ำคญัของบริษัท โดยในปี 2552 
ถึงปี 2555 คำ่เช่ำและสทิธิกำรเช่ำตดัจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 6.2 ร้อยละ 8.3 ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 10.7 ของค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำร ตำมล ำดบั ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำยที่ส ำคญัคือค่ำเช่ำที่ดินที่บริษัทเช่ำเพื่อด ำเนินธุรกิจสถำนี
บริกำรน ำ้มนั (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) กำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO อย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำจึงเป็นเหตุผลหลกัที่ท ำให้ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำยของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในแต่ละปี 
ทัง้นี ้บริษัทมีค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำย เท่ำกบั 24.85 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 50.59 ล้ำนบำท ในปี 2553 
และเพิ่มขึน้เป็น 87.91 ล้ำนบำท ในปี 2554 

 
ส ำหรับในปี 2555 บริษัทมีคำ่เช่ำและสทิธิกำรเช่ำตดัจ่ำย เทำ่กบั 141.33 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของคำ่เช่ำ

และสิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำยในปี 2555 ส่วนใหญ่ยงัคงเกิดจำกค่ำเช่ำที่ดินส ำหรับสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่เพิ่มขึน้ตำมจ ำนวน
สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO ที่เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับในปีที่ผ่ำนมำ และค่ำเช่ำที่ดินในปี 2555 ยงัเพิ่มขึน้
เนื่องจำกบริษัทมีกำรเช่ำคลงัน ำ้มนัใหมเ่พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนในปี 2555 
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4) คำ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์และคำ่สง่เสริมกำรขำย 

 
ค่ำโฆษณำประชำสมัพันธ์และส่งเสริมกำรขำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรหนึ่งที่ส ำคญัของ

บริษัท โดยสดัสว่นค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์และสง่เสริมกำรขำยคิดเป็นร้อยละ 8.4 ร้อยละ 9.1 ร้อยละ 8.7 และร้อยละ 
11.6 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์และสง่เสริม
กำรขำยในปี 2552 ถึงปี 2554 สว่นใหญ่เกิดจำกคำ่ใช้จ่ำยจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำยเพื่อกระตุ้นให้กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย
ในธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มปริมำณกำรเติมน ำ้มนัในแต่ละครัง้และเติมน ำ้มนัจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT อย่ำง
สม ่ำเสมอ เช่น กำรแจกน ำ้ดื่มหรือสินค้ำสง่เสริมกำรขำยอื่นให้กับลกูค้ำที่เติมน ำ้มนัครบจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ และกำรรับ
สมคัรสมำชิกของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT เพื่อสะสมคะแนนจำกกำรเติมน ำ้มนัในแต่ละครัง้ โดยคะแนนที่สะสมสำมำรถ
น ำมำแลกสินค้ำหรือของรำงวลัตำมที่บริษัทก ำหนด นอกจำกนี ้บริษัทยงัสนบัสนุนสินค้ำส่งเสริมกำรขำยให้กับตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทท่ีสัง่ซือ้น ำ้มนัครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดเพื่อให้สถำนีบริกำรน ำ้มนัของตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ
บริษัท (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO) สำมำรถจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำยได้ในลกัษณะเดียวกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนั
ของบริษัท (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง สง่ผลให้
คำ่ใช้จ่ำยจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั ทัง้นี ้
บริษัทมีคำ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์และคำ่สง่เสริมกำรขำยเทำ่กบั 33.82 ล้ำนบำท ในปี 2552 เทำ่กบั 55.73 ล้ำนบำท ในปี 
2553 เทำ่กบั 72.42 ล้ำนบำท ในปี 2554 โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.4 ร้อยละ 9.1 และ ร้อยละ 8.7 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2554 ตำมล ำดบั 

 
ส ำหรับในปี 2555 บริษัทมีค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์และค่ำสง่เสริมกำรขำย เท่ำกบั 153.61 ล้ำนบำท 

โดยคิดเป็นร้อยละ 11.6 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2555 ทัง้นี ้คำ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์และคำ่สง่เสริมกำร
ขำยที่เพิ่มขึน้ในปี 2555 เกิดจำก 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำยในธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงและกำร
สนบัสนุนสินค้ำส่งเสริมกำรขำยให้กับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO) ก็ยงัคง
เพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง 2) ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์บริษัทและสถำนีบริกำร
น ำ้มนัของบริษัทผำ่นสือ่โทรทศัน์ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ชมโทรทศัน์ได้รับรู้ถึงภำพลกัษณ์ใหมข่องสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

 
5) คำ่สำธำรณปูโภค 

 
บริษัทมีค่ำสำธำรณูปโภค ซึ่งได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำและน ำ้ประปำ ค่ำโทรศัพท์ และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ท  

เท่ำกบั 20.90 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกบั 30.90 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกบั 40.70 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 
59.18 ล้ำนบำท ในปี 2555 โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.2 ร้อยละ 5.1 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 4.5 ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริหำรในปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ค่ำสำธำรณปูโภคในช่วงที่ผ่ำนมำมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรเพิ่ม
จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO 

 
6) ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยที่ดินรอจ ำหนำ่ย 
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ในปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2552 เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2552 มีมติให้บริษัท

จ ำหน่ำยที่ดินบำงส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อน ำเงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้ตกลงจ ำหน่ำยที่ดินดงักลำ่วในรำคำ 11.20 ล้ำนบำท ให้กบั บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป 
จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจำกบริษัทดงักลำ่วมีกรรมกำรของบริษัทด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 2 ท่ำน 
ได้แก่ นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร และ นำงฉตัรแก้ว คชเสนี และบริษัทดงักลำ่วถือหุ้นโดย นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร นำง
ฉตัรแก้ว คชเสนี และกลุม่ญำติสนิทของนำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร และนำงฉตัรแก้ว คชเสนี ในขณะที่ที่ดินรอกำรจ ำหน่ำย
ดงักล่ำวมีมูลค่ำตำมบญัชี เท่ำกับ 26.77 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทมีผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินรอกำรจ ำหน่ำย 
เทำ่กบั 15.57 ล้ำนบำทและรับรู้เป็นสว่นหนึง่ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2552 

 
7) ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 

 
ในปี 2554 บริษัทมีกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในสว่นของที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ของสถำนี

บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO บำงสำขำ และคลงัน ำ้มนับำงแห่ง เพื่อให้มูลค่ำตำมบญัชีของที่ดินอำคำรและอุปกรณ์
สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้และก ำไรของสินทรัพย์ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ในส่วนของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ เพื่อให้มลูค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุสะท้อนถึง
รำคำตลำด ในปี 2554 บริษัทจึงรับรู้ผลกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์คิดเป็นจ ำนวน  26.79 ล้ำนบำท เป็นสว่น
หนึง่ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2554 

 
 ต้นทนุทำงกำรเงิน 

 
ต้นทนุทำงกำรเงินของบริษัทลดลงอยำ่งตอ่เนื่องในช่วงปี 2552 ถึงปี 2554 โดยบริษัทมีต้นทนุทำงกำรเงินเท่ำกบั 

60.22 ล้ำนบำท ในปี 2552 ลดลงเหลอื 57.56 ล้ำนบำท ในปี 2553 และลดลงเหลือ 47.27 ล้ำนบำท ในปี 2554 แม้ว่ำใน
ปี 2553 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวเพิ่มขึน้จำกในปีก่อน แต่บริษัทกลบัมีต้นทนุทำงกำรเงินลดลงจำกปี 2552 
เนื่องจำกในช่วงปี 2552 บริษัทยงัอยูร่ะหวำ่งกำรปรับโครงสร้ำงหนีก้บัสถำบนักำรเงินและกองทนุรวมแหง่หนึง่ บริษัทจึงไม่
สำมำรถกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทนุขยำยธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม ท ำให้ ณ สิน้ปี 
2552 เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้องและบคุคลอื่น เนื่องจำกไม่มีหลกัประกนั 
จึงมีอตัรำดอกเบีย้สงูกวำ่เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน ในขณะที่ ในปี 2553 บริษัทได้กู้ยืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน
เพื่อช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เก่ียวโยงกนัและบคุคลอื่น ส่งผลให้ต้นทุนทำงกำรเงินเฉลี่ยของบริษัทปรับลดลงจำกปี
ก่อน 

 
ในขณะท่ีในปี 2554 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินโดยเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสัน้เป็นเงิน

กู้ยืมระยะยำว โดยที่เงินกู้ ยืมระยะยำวมีอตัรำดอกเบีย้ต ่ำกว่ำเงินกู้ยืมระยะสัน้ สง่ผลให้ในปี 2554 บริษัทมีต้นทนุทำง
กำรเงินลดลงจำกในปี 2553 แม้วำ่บริษัทจะมีเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้จำกปีก่อน 
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ส ำหรับในปี 2555 บริษัทมีหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้จำกในปี 2554 เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทนุ
เพื่อเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง ท ำให้ในปี 
2555 บริษัทมีต้นทนุทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ 

 
 

 ภำษีเงินได้ 
 
บริษัทมีภำษีเงินได้เท่ำกบั 20.03 ล้ำนบำท ในปี 2552 เท่ำกบั 39.34 ล้ำนบำท ในปี 2553 เท่ำกบั 102.72 ล้ำน

บำท ในปี 2554 และเท่ำกบั 86.28 ล้ำนบำท ใน ปี 2555 ทัง้นี ้ภำษีเงินได้ที่บริษัทต้องช ำระในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
ตำมกำรเติบโตของก ำไรสทุธิ แต่ในปี 2552 และปี 2553 ภำษีที่บริษัทต้องช ำระมีจ ำนวนไม่สงูมำก เนื่องจำกในปี 2550 
บริษัทขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน ท ำให้บริษัทสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทุนดงักล่ำว (Tax Loss 
Carried Forward) ในกำรค ำนวณภำษีเงินได้ที่ต้องช ำระในปี 2552 บริษัทจึงไมม่ีภำษีเงินได้ที่ต้องช ำระมีเพียงบริษัทย่อย
ของบริษัทท่ีต้องช ำระภำษีเงินได้คิดเป็นจ ำนวน 20.03 ล้ำนบำท ในปี 2552 ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทยงัสำมำรถใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทนุ (Tax Loss Carried Forward) ที่เหลือจำกปี 2552 ได้บำงสว่น บริษัทจึงมีภำษีเงินได้ที่
ต้องช ำระเพียง 7.67 ล้ำนบำท ในปี 2553 ในขณะท่ีบริษัทยอ่ยต้องช ำระภำษีเงินได้ในปี 2553 เทำ่กบั 31.67 ล้ำนบำท  

 
ส ำหรับในปี 2554 บริษัทมีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำกปี 2553 ค่อนข้ำงมำก รวมทัง้บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี

จำกผลขำดทนุ (Tax Loss Carried Forward) อีกต่อไป ภำษีเงินได้ที่บริษัทต้องช ำระในปี 2554 จึงเพิ่มสงูขึน้อย่ำงมำก
จำกในปี 2553 

 
ในขณะท่ี ในปี 2555 แม้วำ่บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีเงินได้เพิ่มขึน้จำกในปี 2554 คอ่นข้ำงมำก แตก่ำรปรับลดอตัรำ

ภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 จำกร้อยละ 30.0 เหลือร้อยละ 23.0 ส่งผลให้บริษัทมีภำษีเงินได้ที่ต้องช ำระในปี 2555 
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัในปี 2554 

 
 ก ำไรสทุธิ 

 
บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 90.45 ล้ำนบำท เท่ำกบั 89.15 ล้ำนบำท เท่ำกบั 226.42 ล้ำน

บำท และเทำ่กบั 359.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ก ำไรสทุธิของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและ
ค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ส ำหรับในปี 2553 แม้ว่ำในปี 2553 บริษัทจะมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น เท่ำกบัร้อยละ 4.53 ลดลงจำกในปี 
2552 ซึ่งเท่ำกบัร้อยละ 4.93 และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2553 เท่ำกบั 611.18 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้จำกในปี 
2552 ซึง่เทำ่กบั 403.37 ล้ำนบำท แตก่ำรเพิ่มขึน้ของปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่บริษัทและบริษัทย่อยจ ำหน่ำย
ได้ในปี 2553 ท ำให้บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั 710.63 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกบั 477.14 ล้ำนบำท 
ค่อนข้ำงมำก และเมื่อหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร บริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น) เท่ำกับ 
99.45 ล้ำนบำท เพิ่มสงูขึน้จำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกบั 73.77 ล้ำนบำท ดงันัน้ สำเหตุหลกัที่ท ำให้บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 
2553 น้อยกวำ่ในปี 2552 เลก็น้อย เกิดจำกกำรที่บริษัทมีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้จ ำนวน 32.69 ล้ำนบำทเกิดขึน้
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ในปี 2552 ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทไม่มีก ำไรจำกรำยกำรพิเศษดงักลำ่ว นอกจำกนี ้ในปี 2552 บริษัทสำมำรถใช้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีจำกผลขำดทนุ (Tax Loss Carried Forward) ท ำให้บริษัทมีภำษีเงินได้ที่ต้องช ำระเพียง 20.03 ล้ำน
บำท ในปี 2552 โดยเป็นภำษีเงินได้ที่บริษัทยอ่ยต้องช ำระ ในขณะท่ีในปี 2553 บริษัทสำมำรถใช้สทิธิประโยชน์ทำงภำษีได้
เพียงบำงสว่น บริษัทจึงมีภำษีเงินได้ที่ต้องช ำระเพิ่มขึน้เป็น 39.34 ล้ำนบำท  

 
 
ในปี 2554 แม้ว่ำบริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงเหลือร้อยละ 3.86 แต่กำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่

บริษัทและบริษัทยอ่ยจ ำหนำ่ยได้ ซึง่เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 70.0 จำกปีก่อน เป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 
2554 เพิ่มขึน้จำกในปีก่อนค่อนข้ำงมำก โดยเพิ่มขึน้เป็น 226.42 ล้ำนบำท ในปี 2554 หรือเพิ่มขึน้เท่ำกบั 137.28 ล้ำน
บำทจำกปีก่อน กำรเพิ่มขึน้อย่ำงมำกของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่บริษัทจ ำหน่ำยได้ในปี 2554 ส่งผลให้บริษัทมีก ำไร
ขัน้ต้นในปี 2554 เท่ำกบั 1,074.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 363.90 ล้ำนบำทจำกปีก่อน ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรมีจ ำนวนทัง้สิน้ 832.79 ล้ำนบำท ในปี 2554 เพิ่มขึน้เพียง 221.61 ล้ำนบำทจำกปีก่อน บริษัทจึงมีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน (ไมร่วมรำยได้อื่น) เทำ่กบั 241.75 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 142.30 ล้ำนบำทจำกปีก่อน  

 
ส ำหรับในปี 2555 กำรเพิ่มขึน้ของค่ำกำรตลำดเฉลี่ยและกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัอย่ำง

ตอ่เนื่อง บริษัทจึงมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกปีก่อนและปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จ ำหน่ำยเพิ่มขึน้อย่ำงมำกในปี 2555 
สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบั 1,732.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 657.77 ล้ำนบำทจำกปีก่อน อยำ่งไรก็ตำม กำรเพิ่มจ ำนวน
พนกังำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคตและกำรปรับเพิ่มอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำนในปี 2555 
และกำรเพิ่มขึน้ของค่ำเช่ำและสิทธิตดัจ ำหน่ำย ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำสำธำรณปูโภค ที่เพิ่มขึ น้ตำมจ ำนวนสถำนีบริกำร
น ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงกำรเพิ่มขึน้ของคำ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์และคำ่สง่เสริมกำรขำยจำกกำรประชำสมัพนัธ์ภำพลกัษณ์
ใหม่ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง ท ำให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเท่ำกบั 1,325.79 
ล้ำนบำท ในปี 2555 เพิ่มขึน้ 493.01 ล้ำนบำทจำกปีก่อน  สง่ผลให้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้อื่น) ในปี 2555 
มีจ ำนวนเทำ่กบั 406.51 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 164.76 ล้ำนบำทจำกปีก่อน 

 
12.2.3 กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 

 
 สนิทรัพย์ 

 
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 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.8 ร้อยละ 18.4 
ร้อยละ 35.2 และร้อยละ 35.3 ต่อปีส ำหรับปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมของบริษัทใน
ช่วงเวลำดงักลำ่วมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ลกูหนีอ้ื่น สนิค้ำคงเหลอื และที่ดินอำคำรและ
อปุกรณ์ ซึง่เพิ่มขึน้สอดคล้องกบักำรเติบโตของธุรกิจกำรค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 
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เนื่องจำกบริษัทเน้นกำรลงทุนและเป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มัน คลงัน ำ้มัน และรถบรรทุกน ำ้มันเป็นหลกั 
เพื่อให้บริษัทสำมำรถควบคมุและบริหำรจดักำรได้อย่ำงครบวงจรตัง้แต่กำรขนสง่น ำ้มนั เก็บรักษำและส ำรองน ำ้มนั และ 
กำรจ ำหนำ่ยและสง่มอบน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำในแตล่ะธุรกิจ บริษัทจึงมีกำรลงทนุในสนิทรัพย์ถำวรคอ่นข้ำงมำก โดยสนิทรัพย์
ถำวรคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.7 ร้อยละ 51.1 ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 53.7 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 
ตำมล ำดบั 

 
1) ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 

 
บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 199.35 ล้ำนบำท เท่ำกบั 199.34 

ล้ำนบำท เทำ่กบั 365.62 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 277.16 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.1 ร้อยละ 9.4 
ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 7.1 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ณ 
สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 มีรำยละเอียดดงันี ้

 
1.1) ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิ ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 117.18 ล้ำนบำท เท่ำกบั 139.51 ล้ำนบำท 

เทำ่กบั 131.03 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 127.11 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทและบริษัทยอ่ยเกิดจำกกำรขำย
เช่ือสนิค้ำและบริกำรให้กบัลกูค้ำบำงรำยที่ได้รับวงเงินขำยเช่ือจำกบริษัท ท ำให้ ณ สิน้งวดบญัชี บริษัทมียอดหนีจ้ำกกำร
ขำยเช่ือที่รอเรียกเก็บจำกลกูค้ำดงักล่ำว ทัง้นี ้ส ำหรับธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 
กำรขำยสว่นใหญ่เป็นกำรขำยเงินสด โดยลกูค้ำต้องช ำระเงินทนัทีที่เติมน ำ้มนั ในขณะที่ ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทและธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 
กำรขำยสว่นใหญ่เป็นกำรขำยเช่ือ อยำ่งไรก็ตำม ลกูค้ำสว่นใหญ่บริษัทจะก ำหนดระยะเวลำขำยเช่ือไมเ่กิน 3 วนั ในขณะที่
ลกูค้ำบำงสว่นบริษัทก ำหนดให้ต้องช ำระเงินลว่งหน้ำก่อนสัง่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละครัง้ สดัสว่นลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัท
จึงไมส่งูมำกเมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกกำรค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ทัง้นี ้รำยละเอียดของลกูหนีก้ำรค้ำ ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 เมื่อแบ่งตำมอำยหุนีท้ี่ค้ำงช ำระสำมำรถ

แบง่ได้ ดงันี ้
 

 

31 ธันวาคม 2552 
(ปรับปรุง) 1/ 

31 ธันวาคม 2553 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2554 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2555 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
ภำยในก ำหนดระยะเวลำช ำระหนี ้ 19.52 12.4 20.37 11.1 10.71 7.8 6.83 4.9 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหนี ้         
- ไมเ่กิน 90 วนั 2.87 1.8 0.06 0.0 0.01 0.0 - - 
- มำกกวำ่ 90 วนัแตไ่มเ่กิน 180 วนั - - - - - - - - 
- มำกกวำ่ 180 วนัแตไ่มเ่กิน 360 วนั - - 4.46 2.4 - - - - 
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31 ธันวาคม 2552 
(ปรับปรุง) 1/ 

31 ธันวาคม 2553 
(ปรับปรุง) 

31 ธันวาคม 2554 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2555 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- มำกกวำ่ 360 วนั 0.07 0.0 0.07 0.0 0.07 0.0 - - 
รวมลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 22.47 14.2 24.95 13.6 10.79 7.8 6.83 4.9 
กิจการอื่น         
ภำยในก ำหนดระยะเวลำช ำระหนี ้ 75.79 48.1 57.83 31.4 77.24 55.9 62.28 44.7 
เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระหนี ้         
- ไมเ่กิน 90 วนั 13.06 8.3 52.16 28.3 29.74 21.5 55.79 40.1 
- มำกกวำ่ 90 วนัแตไ่มเ่กิน 180 วนั 1.06 0.7 9.32 5.1 4.16 3.0 0.30 0.2 
- มำกกวำ่ 180 วนัแตไ่มเ่กิน 360 วนั - - - - 4.85 3.5 0.96 13.11 
- มำกกวำ่ 360 วนั 45.32 28.7 39.74 21.6 11.32 8.2 13.11 9.4 
รวมลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอ่ืน 135.22 85.8 159.06 86.4 127.32 92.2 132.44 95.1 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (40.51) (25.7) (44.50) (24.2) (7.08) (5.1) (12.16) (8.7) 
ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 117.18 74.3 139.51 75.8 131.03 94.9 127.11 91.3 
หมำยเหต:ุ 1/ ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2552 บริษัทยงัไม่ได้แสดงภำระ

หนีใ้นสว่นของ บริษัท ภบูดินทร์ จ ำกัด และ บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องที่มีกรรมกำรและผู้
ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นในบริษัท ดงันัน้ ตำรำงแสดงอำยลุกูหนีก้ำรค้ำข้ำงต้นจึงปรับปรุงใหม่ โดยแสดงยอดหนี ้
ของ บริษัท ภบูดินทร์ จ ำกดั และ บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จ ำกดั ในสว่นของลกูหนีก้ำรค้ำบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

 
ลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมดในแต่ละปีสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่น โดยมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 85.8 

ร้อยละ 86.4 ร้อยละ 92.2 และร้อยละ 95.1 ของลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมด ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั และลกูหนี ้
กำรค้ำสว่นท่ีเหลอืเป็นลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 14.2 ร้อยละ 13.6 ร้อยละ 7.8 และ
ร้อยละ 4.9 ของลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมด ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั 

 
ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมด เท่ำกบั 157.69 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นลกูหนีก้ำรค้ำ

กิจกำรอื่น จ ำนวน 135.22 ล้ำนบำท และลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั จ ำนวน 22.47 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำ
กิจกำรที่เก่ียวข้องกันส่วนใหญ่เป็นหนีท้ี่ยงัอยู่ภำยในก ำหนดระยะเวลำช ำระหนี ้โดยมีจ ำนวนทัง้สิน้ 19.52 ล้ำนบำท 
ในขณะท่ีลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 90 วนั ซึ่งมีจ ำนวนทัง้สิน้ 2.87 ล้ำนบำท เป็นลกูหนี ้
กำรค้ำที่ค้ำงช ำระเกิดจำกวนัที่ครบก ำหนดช ำระหนีไ้ม่ตรงกบัรอบวนัที่จ่ำยเช็คของบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงยงัไม่ได้รับ
ช ำระ ณ วนัท่ีครบก ำหนดช ำระ ลกูหนีก้ำรค้ำดงักลำ่วจึงเป็นลกูหนีก้ำรค้ำที่ค้ำงช ำระไมเ่กิน 1 ถึง 2 สปัดำห์ บริษัทจึงยงัถือ
ว่ำลกูหนีก้ำรค้ำดงักลำ่วอยู่ในเง่ือนไขกำรค้ำปกติ ส ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัที่เกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 
360 วนั ซึง่มีจ ำนวนทัง้สิน้ 0.07 ล้ำนบำท เป็นคำ่บริกำรซอ่มแซมสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีบริษัทเรียกเก็บจำกบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
และยงัอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้องในช่วงปี 2552 เนื่องจำกบริษัทที่เก่ียวข้อง
เข้ำใจวำ่บริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรซ่อมแซมสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่บริษัทที่เก่ียวข้องเช่ำจำกบริษัทเพื่อด ำเนินงำน ท ำให้ 
บริษัทมียอดลกูหนีก้ำรค้ำดังกลำ่ว ณ สิน้ปี 2552 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่วและตดัหนี ้
ดงักลำ่วออกไปในปี 2555 เพื่อยตุิควำมขดัแย้ง โดยบริษัทที่เก่ียวข้องตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้หลงัจำกนี  ้
ส ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่น ลกูหนีก้ำรค้ำสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรค้ำที่อยูใ่นเง่ือนไขกำรค้ำปกติ ซึง่ได้แก่ ลกูหนีก้ำรค้ำที่
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ยงัอยูภ่ำยในก ำหนดระยะเวลำช ำระหนี ้และลกูหนีก้ำรค้ำที่เกินก ำหนดช ำระเนื่องจำกรอบกำรจ่ำยเช็ค ซึ่งมีจ ำนวนเท่ำกบั 
75.79 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 13.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำม ในกำรติดตำมลกูหนีท้ี่ค้ำงช ำระเกินก ำหนด บริษัท
ได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) ซึ่งมีหน้ำที่ดแูลลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่ และผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั ซึ่งมีหน้ำที่
ดแูลกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั ท ำหน้ำที่ติดตำมและสอบถำมกำรช ำระเงินจำกลกูค้ำ หำกบริษัทไม่
สำมำรถหำข้อสรุปได้ภำยในระยะเวลำ 60 วนัหลงัจำกครบก ำหนดช ำระหนี ้เจ้ำหน้ำที่ส่วนกฎหมำยจะออกหนงัสือทวง
ถำมไปยงัลกูค้ำ และหำกบริษัทยงัไม่สำมำรถหำข้อสรุปภำยในระยะเวลำ 90 วนัหลงัจำกครบก ำหนดช ำระหนี ้เจ้ำหน้ำที่
สว่นกฎหมำยจะด ำเนินกำรฟ้องตอ่ไป ส ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำที่เลยวนัครบก ำหนดช ำระหนีม้ำกกว่ำ 90 วนั แต่ได้ท ำสญัญำ
รับสภำพหนีแ้ละผ่อนช ำระหนี ้บริษัทจะยงัคงบนัทึกเป็นลกูหนีก้ำรค้ำที่เกินก ำหนดช ำระต่อไป โดยจะทยอยตดัช ำระหนี ้
เมื่อลกูหนีก้ำรค้ำดงักลำ่วผ่อนช ำระหนีต้ำมสญัญำที่ตกลงกันไว้ ทัง้นี ้บริษัทจะตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เต็มจ ำนวน
ส ำหรับลกูหนีท้ี่บริษัทได้ด ำเนินกำรฟ้องร้องแล้ว โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำ
เทำ่กบั 40.51 ล้ำนบำท 

 
ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมด เทำ่กบั 184.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกในปี 2552 โดยเพิ่มขึน้

ในทิศทำงเดียวกบัรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ท ำให้ ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำทัง้กิจกำรที่เก่ียวข้อง
กนัและกิจกำรอื่นที่อยูใ่นเง่ือนไขกำรค้ำปกติเพิ่มขึน้จำกในปี 2552 ยกเว้นลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัที่เกินก ำหนด
มำกกว่ำ 180 วนัแต่ไม่เกิน 360 วนั จ ำนวน 4.46 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 ที่เกิดขึน้จำกกำรที่บริษัทเรียกเก็บเงินค่ำปรับ
จำกบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวสัง่ซือ้น ำ้มนัต ่ำกว่ำปริมำณขัน้ต ่ำที่ระบุไว้ในสญัญำแต่งตัง้
ตวัแทนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมรวมถึงกำรเรียกเก็บคำ่ปรับจำกกำรช ำระเงินลำ่ช้ำ บริษัทดงักลำ่วจึงได้เจรจำเพื่อหำ
ข้อสรุปร่วมกบับริษัทแตย่งัไมส่ำมำรถหำข้อสรุปภำยในปี 2553 ได้ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทที่เก่ียวข้องดงักลำ่วได้ตกลงช ำระ
เงินคำ่ปรับตำมที่บริษัทเรียกเก็บ โดยทยอยช ำระจนครบทัง้จ ำนวนภำยในปี 2554 และลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่นที่ค้ำงช ำระ
มำกกวำ่ 90 วนั แตไ่มเ่กิน 180 วนั ที่เพิ่มขึน้เป็น 9.32 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 ซึง่เกิดขึน้จำกกำรท่ีลกูค้ำบำงรำยพยำยำม
ยืดระยะเวลำกำรช ำระหนีอ้อกไปเนื่องจำกปัญหำสภำพคลอ่ง อยำ่งไรก็ตำม บริษัทได้ติดตำมกำรช ำระหนีก้บัลกูค้ำกลุม่นี ้
และได้ปรับลดหรือยกเลกิวงเงินขำยเช่ือรวมถึงยกเลิกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำที่ไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ตกลงไว้กบั
บริษัท รวมถึงด ำเนินคดีกบัลกูค้ำที่ไม่ช ำระเงิน ท ำให้ ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรับลกูหนี ้
กำรค้ำเพิ่มขึน้เป็น 44.50 ล้ำนบำท 

 
ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมด เท่ำกบั 138.11 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2553 ซึ่งมี

จ ำนวนทัง้สิน้ 184.01 ล้ำนบำท เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2554 บริษัทมีกำรปรับลดวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำขำยเช่ือ
ของบริษัทที่เก่ียวข้องแห่งหนึ่งลงสง่ผลให้ยอดลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัที่ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ ณ สิน้ปี 2554 
เหลอืเพียง 10.71 ล้ำนบำท ลดลงจำก 20.37 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 นอกจำกนี ้บริษัทยงัสำมำรถเรียกค่ำปรับที่เกิดขึน้
ในปี 2553 จำกบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั จ ำนวน 4.46 ล้ำนบำทได้ภำยในปี 2554 ยอดลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเกิน
ก ำหนดช ำระจึงลดลงจำก 4.52 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 เหลือเพียง 0.01 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรลดลงในสว่นของลกูหนี ้
กำรค้ำกิจกำรอื่น บริษัทมีกำรตดัหนีส้ญูลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่นเป็นจ ำนวน 38.60 ล้ำนบำทในปี 2554 ส ำหรับลกูหนี ้
กำรค้ำที่บริษัทได้ด ำเนินกำรฟ้องร้องตำมกฎหมำยและศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สดุแล้ว แต่บริษัทก็ยงัไม่ได้รับช ำระหนีแ้ละ
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บริษัทมีควำมเห็นว่ำมีโอกำสไม่มำกที่จะได้รับช ำระเงินคืน สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2554 ลกูหนีกิ้จกำรอื่นที่ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 
360 วนั ลดลงเหลอื 11.32 ล้ำนบำท และคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงเหลอื 7.08 ล้ำนบำท 

 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำทัง้หมดเทำ่กบั 139.27 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2554 ซึ่งเท่ำกบั 

138.11 ล้ำนบำท โดยแบง่ออกเป็นลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่น จ ำนวน 132.44 ล้ำนบำท และลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้อง
กนั จ ำนวน 6.83 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เนื่องจำก ในปี 2555 บริษัทยงัคงมีกำรปรับลดวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำขำยเช่ือของ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ลง สง่ผลให้ลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัที่ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระลดลงจำก 10.71 ล้ำน
บำท ณ สิน้ปี 2554 เหลอื 6.83 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2555  

 
ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัสว่นใหญ่เป็นหนีท้ี่ยงัอยู่ภำยในก ำหนดระยะเวลำช ำระหนี ้โดยมี

จ ำนวนทัง้สิน้ 19.52 ล้ำนบำท ในขณะที่ลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัที่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 90 วนั ซึ่งมีจ ำนวน
ทัง้สิน้ 2.87 ล้ำนบำท เป็นลกูหนีก้ำรค้ำที่ค้ำงช ำระเกิดจำกวนัท่ีครบก ำหนดช ำระหนีไ้ม่ตรงกบัรอบวนัที่จ่ำยเช็คของบริษัท
ที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงยงัไมไ่ด้รับช ำระ ณ วนัท่ีครบก ำหนดช ำระ 

 
ส ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่น ลกูหนีก้ำรค้ำยงัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจ โดยลกูหนี ้

กำรค้ำสว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรค้ำที่ยงัอยูภ่ำยในก ำหนดระยะเวลำช ำระหนีแ้ละลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระเนื่องจำกรอบกำร
จ่ำยเช็ค ทัง้นี ้ในปี 2555 บริษัทได้ติดตำมกำรช ำระหนีก้บัลกูหนีก้ำรค้ำและปรับลดหรือยกเลกิวงเงินขำยเช่ือรวมถึงยกเลิก
กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำที่ไม่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ตกลงไว้กบับริษัท สง่ผลให้บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่นที่ค้ำง
ช ำระเกินกว่ำ 90 วนั แต่ไม่เกิน 360 วนั ณ สิน้ปี 2555 ลดลงเหลือ 1.26 ล้ำนบำท จำก ณ สิน้ปี 2554 ซึ่งมีทัง้สิน้ 9.01 
ล้ำนบำท 

 
แม้วำ่ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มันเชือ้เพลิง 

แต่หำกพิจำรณำระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบริษัท พบว่ำระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดย
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ำกบั 4.70 วนัในปี 2552 ลดลงเหลือ 3.92 วนัในปี 2553 ลดลงเหลือ 2.08 วนัในปี 2554 และ
ลดลงเหลอื 1.20 วนัในปี 2555 เนือ่งจำกในช่วงที่ผำ่นมำลกูค้ำใหม่สว่นใหญ่บริษัทไม่มีกำรก ำหนดวงเงินขำยเช่ือให้ หรือ
หำกมีกำรก ำหนดวงเงินขำยเช่ือ บริษัทจะก ำหนดระยะเวลำขำยเช่ือไมเ่กิน 3 วนั 

 
1.2) ลกูหนีอ้ื่น 

 
นอกจำกลกูหนีก้ำรค้ำที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรกับลกูค้ำที่มีวงเงินขำยเช่ือกบับริษัท 

บริษัทยงัมีลกูหนีอ้ื่นท่ีเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น เงินมดัจ ำคำ่สนิค้ำ คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ ลกูหนีก้รมสรรพำกร และ
เงินชดเชยกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิค้ำงรับ เป็นต้น 

 
ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีลกูหนีอ้ื่น เท่ำกบั 63.59 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2552 ซึ่งมีเท่ำกบั 82.17 

ล้ำนบำท สำเหตทุี่บริษัทมีลกูหนีอ้ื่นลดลงเกิดจำก 1) บริษัทมีเงินมดัจ ำลว่งหน้ำคำ่สนิค้ำลดลงจำก 20.40 ล้ำนบำท ณ สิน้
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ปี 2552 เหลือ 5.77 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 เนื่องจำกในปี 2552 บริษัทมีควำมต้องกำรซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงกบัไทยออยล์
เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนมำกจำกปีก่อน ท ำให้บริษัทมีวงเงินซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงไม่เพียงพอในบำงช่วงเวลำ บริษัทจึงจ ำเป็นต้อง
ช ำระเงินลว่งหน้ำเพื่อเพิ่มวงเงินซือ้น ำ้มนัให้เพียงพอตอ่ควำมต้องกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิง ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทได้
เจรจำกบัไทยออยล์เพื่อเพิ่มวงเงินซือ้น ำ้มนั ท ำให้ควำมจ ำเป็นในกำรช ำระเงินลว่งหน้ำเพื่อสัง่ซือ้น ำ้มนัจึงลดลงไป และ 2) 
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำลดลงจำก 30.09 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552 เหลือ 22.24 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 เนื่องจำก
บริษัทมีกำรจดัประเภทของค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำใหม่ โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทแสดงยอดค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยลว่งหน้ำเป็น
สว่นหนึ่งของรำยกำรค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ ในขณะที่ ณ สิน้ปี 2553 บริษัทแสดงยอดค่ำเช่ำที่ดินจ่ำยลว่งหน้ำเป็นสว่น
หนึง่ของรำยกำรสทิธิกำรเช่ำและคำ่เช่ำท่ีดินจ่ำยลว่งหน้ำ และ 3) บริษัทมีเงินชดเชยกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิค้ำงรับ ณ สิน้ปี 
2552 เทำ่กบั 13.51 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกกำรที่ภำครัฐปรับลดรำคำขำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2552 ลงและได้จ่ำยเงิน
ชดเชยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ แตบ่ริษัทยงัไมไ่ด้รับเงินชดเชยดงักลำ่วในช่วงปี 2552 จึงแสดงยอดค้ำงรับ ณ สิน้ปี 2552 
ต่อมำบริษัทได้รับเงินชดเชยดงักล่ำวในช่วงปี 2553 ท ำให้ ณ สิน้ปี 2553 บริษัทจึงไม่มียอดเงินชดเชยกองทุนน ำ้มนั
เชือ้เพลงิค้ำงรับ 

 
ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีลกูหนีอ้ื่น เท่ำกบั 234.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2553 โดยมีสำเหตมุำ

จำก 1) บริษัทมีเงินมดัจ ำค่ำสินค้ำ ณ สิน้ปี 2554 เท่ำกบั  119.03 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 5.77 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 
เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2554 บริษัทมีกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัเพิ่มขึน้เพื่อส ำรองไว้ส ำหรับจ ำหนำ่ยในช่วงวนัหยดุสิน้ปี บริษัทจึงมี
กำรโอนเงินล่วงหน้ำให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนั และ 2) บริษัทมีสิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำที่ครบก ำหนดภำยในปี และ
คำ่ใช้จ่ำยจำ่ยลว่งหน้ำอื่น ณ สิน้ปี 2554 เทำ่กบั 34.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 22.24 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 ซึง่เป็นผลมำ
จำกกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่อง ที่สง่ผลให้บริษัทมีค่ำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ตำมสญัญำเช่ำ
ก ำหนดให้จ่ำยล่วงหน้ำครำวละ 1 ปี เพิ่มขึน้ และ 3) บริษัทมีเงินชดเชยกองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิงค้ำงรับ ณ สิน้ปี 2554 
เทำ่กบั 45.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2553 ที่ไมม่ียอดเงินชดเชยกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิค้ำงรับ เงินค้ำงรับดงักลำ่ว
เกิดจำกกำรที่ภำครัฐมีมำตรกำรปรับลดรำคำขำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2554 และมีมติให้จ่ำยเงินชดเชยให้กับผู้ ค้ำ
น ำ้มันเชือ้เพลิงทั่วไป แต่บริษัทยังไม่ได้รับเงินชดเชยดงักล่ำว ท ำให้ ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีเงินชดเชยกองทุนน ำ้มัน
เชือ้เพลงิค้ำงรับ โดยแสดงยอดรวมอยูใ่นลกูหนีอ้ื่น 

 
ณ สิน้ ปี 2555 บริษัทมีลกูหนีอ้ื่น เท่ำกบั 150.06 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2554 แม้ว่ำบริษัทจะมี

สิทธิกำรเช่ำและค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำที่ครบก ำหนดภำยในปี และค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำอื่น ณ สิน้ปี 2555 เพิ่มขึน้ โดย
เพิ่มขึน้จำก 34.77 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 เป็น 106.01 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2555 เนื่องจำกบริษัทมีค่ำเช่ำสถำนีบริกำร
น ำ้มนัจ่ำยล่วงหน้ำเพิ่มขึน้ตำมกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีเงินมดัจ ำค่ำสินค้ำลดลงอย่ำง
มำกในปี 2555 โดยลดลงจำก 119.03 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 เหลือ 2.65 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2555 เนื่องจำกบริษัทได้รับ
วงเงินขำยเช่ือจำกไทยออยล์เพิ่มขึน้ เพียงพอส ำหรับกำรสัง่ซือ้น ำ้มนั จึงไม่จ ำเป็นต้องโอนเงินลว่งหน้ำให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนั  
รวมทัง้ บริษัทได้รับเงินชดเชยกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิงค้ำงรับจ ำนวน 45.96 ล้ำนบำท ในปี 2555 สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2555 
บริษัทไม่มีเงินชดเชยกองทนุน ำ้มันเชือ้เพลิงค้ำงรับ ทัง้นี ้กำรลดลงของเงินมดัจ ำค่ำสินค้ำและเงินชดเชยกองทุนน ำ้มนั
เชือ้เพลงิค้ำงรับจึงเป็นสำเหตหุลกัที่ท ำให้ลกูหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2555 ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2554 เทำ่กบั 84.54 ล้ำนบำท 
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2) สนิค้ำคงเหลอื 
 
บริษัทมีสินค้ำคงเหลือ ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 432.80 ล้ำนบำท เท่ำกบั 565.81 ล้ำนบำท 

เทำ่กบั 659.82 ล้ำนบำท และ เทำ่กบั 861.76 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้สินค้ำคงเหลือที่ส ำคญั ได้แก่ น ำ้มนัเชือ้เพลิงซึ่ง
เก็บส ำรองอยู่ในคลงัน ำ้มันของบริษัทและถังส ำรองน ำ้มันภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มันของบริษัท (สถำนีบริกำรน ำ้มัน
ประเภท COCO) โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 93.9 ร้อยละ 89.7 ร้อยละ 93.9 และร้อยละ 91.8 ของสินค้ำคงเหลือ ณ สิน้ปี 
2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั  

 
แม้วำ่สนิค้ำคงเหลอืจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุปีตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ

ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ท ำให้บริษัทจ ำเป็นต้องเก็บรักษำและส ำรองน ำ้มนัไว้ส ำหรับจ ำหนำ่ยปลกีและสง่เพิ่มขึน้ทกุปี แต่
เมื่อพิจำรณำระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่พบวำ่บริษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยระยะเวลำในกำร
ขำยสนิค้ำเฉลี่ยในปี 2552 เท่ำกบั 17.66 วนั ลดลงเหลือ 11.87 วนัในปี 2553 ลดลงเหลือ 8.17 วนัในปี 2554 และลดลง
เหลอื 6.80 วนัในปี 2555 กำรท่ีบริษัทมีระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ลดลงในขณะท่ีมีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำเพิ่มขึน้ใน
แตล่ะปี สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถที่ดีในกำรบริหำรจดักำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองที่อยู่ในคลงัน ำ้มนัของบริษัทและถงั
ส ำรองน ำ้มนัภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO รวมกบักำรบริหำรจดักำรกองรถขนสง่น ำ้มนัที่มีประสิทธิภำพ ท ำ
ให้บริษัทสำมำรถขนสง่น ำ้มนัจำกโรงกลัน่ไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ที่ต้องกำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงและสง่มอบ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัลกูค้ำได้ในแตล่ะวนั จึงสำมำรถส ำรองน ำ้มนัในระดบัท่ีไมส่งูมำกแตย่งัสำมำรถสร้ำงยอดขำยและกำร
เติบโตในธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิได้อยำ่งตอ่เนื่อง 

 
3) ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ 

 
บริษัทมีที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 910.80 ล้ำนบำท เท่ำกบั 1,087.49 

ล้ำนบำท เทำ่กบั 1,338.15 ล้ำนบำท และ เทำ่กบั 2,089.38 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.7 ร้อยละ 
51.1 ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 53.7 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยที่ส ำคญั ได้แก่ คลงัน ำ้มนั สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนั  

 
ส ำหรับ ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอปุกรณ์เท่ำกบั 1,087.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 

2552 เท่ำกบั 176.69 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2553 บริษัทมีกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 
จำก 101 สถำนี ณ สิน้ปี 2552 เป็น 184 สถำนี ณ สิน้ปี 2553 เพื่อเพิ่มรำยได้จำกธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน ำ้มนัของบริษัท และเพิ่มรถบรรทกุน ำ้มนัจำก 109 คนั ณ สิน้ปี 2552 เป็น 127 คนั ณ สิน้ปี 2553 เพื่อรองรับกำร
เติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ สง่ผลให้ในปี 2553 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 337.78 ล้ำน
บำท อย่ำงไรก็ตำม มลูค่ำที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ในปี 2553 สว่นหนึ่งลดลงจำกสำเหตตุ่อไปนี ้1) ผู้สอบบญัชีมีกำรจดั
ประเภทรำยกำรทรัพย์สนิใหม ่โดยบนัทึกที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำงของสถำนีบริกำรน ำ้มนับำงแห่งที่บริษัทให้บริษัทย่อยและ
บริษัทที่เก่ียวข้องเช่ำเพื่อด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั ไปเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ ท ำให้ที่มลูค่ำสทุธิที่ดิน
อำคำรและอปุกรณ์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2553 ลดลงเทำ่กบั 67.60 ล้ำนบำท 2) คำ่เสือ่มรำคำส ำหรับทีด่ินอำคำร
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และอปุกรณ์ในปี 2553 ซึง่เทำ่กบั 91.99 ล้ำนบำท และ 3) กำรจ ำหนำ่ยเรือบรรทกุน ำ้มนัและรถบรรทกุน ำ้มนั และกำรตดั
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งำนในปี 2553 ซึ่งมีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีเท่ำกบั 1.51 ล้ำนบำท ดงันัน้ ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมี
ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2552 เทำ่กบั 176.69 ล้ำนบำท 

 
ส ำหรับ ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอปุกรณ์เท่ำกบั 1,338.15 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 

2553 เทำ่กบั 250.66 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทยงัคงลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และรถบรรทกุ
น ำ้มนัในปี 2554 สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนั เพิ่มขึน้เป็น 
272 สถำนี และ 154 คนั ท ำให้บริษัทมีที่ดินอำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ในปี 2554 เท่ำกบั 385.95 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม 
มลูคำ่ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ในปี 2554 สว่นหนึง่ลดลงจำกสำเหตตุ่อไปนี ้1) กำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท COCO บำงสำขำ และคลงัน ำ้มนับำงแห่ง ในปี 2554 เพื่อให้มูลค่ำตำมบญัชีของสถำนีบริกำรน ำ้มัน
ดงักล่ำวสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้และก ำไรของสินทรัพย์ บริษัทตัง้ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดงักลำ่วในปี 2554 เป็นจ ำนวนเท่ำกบั 16.70 ล้ำนบำท 2) ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ในปี 2554 ซึ่ง
เทำ่กบั 103.75 ล้ำนบำท และ 3) กำรจ ำหนำ่ยรถบรรทกุน ำ้มนั และกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งำนในปี 2554 ซึ่งมี
มลูค่ำสทุธิตำมบญัชีเท่ำกบั 14.84 ล้ำนบำท ดงันัน้ ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 
2552 เทำ่กบั 250.66 ล้ำนบำท 

 
ส ำหรับ ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอปุกรณ์เท่ำกบั 2,089.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 

2554 เทำ่กบั 751.24 ล้ำนบำท ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ที่เพิ่มขึน้มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัเช่นเดียวกบัในปีที่ผำ่นมำ โดยจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และ
รถบรรทกุน ำ้มนัเพิ่มขึน้ เป็น 397 สถำนี และ 236 คนั ณ สิน้ปี 2555 สง่ผลให้บริษัทมีที่ดินอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึน้
เท่ำกับ 893.47 ล้ำนบำท ในปี 2555 แต่มูลค่ำที่ดินอำคำรและอุปกรณ์บำงส่วนลดลงเนื่องจำกค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 
138.67 ล้ำนบำท และกำรจ ำหนำ่ยและตดัจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ที่ไมไ่ด้ใช้งำนในปี 2555 ที่มีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชีเท่ำกบั 3.56 
ล้ำนบำท 

 
แม้ว่ำบริษัทจะมีกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำง

ต่อเนื่องและเป็นจ ำนวนมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ แต่บริษัทสำมำรถใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ถำวรที่ลงทุนเพิ่มได้อย่ำง
เหมำะสม บริษัทจึงมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องในทุกปี โดยอัตรำกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้สงูกวำ่กำรเติบโตของมลูคำ่สนิทรัพย์ถำวรในแต่ละปี สง่ผลให้บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึน้
ในแตล่ะปี โดยอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวรในปี 2552 เทำ่กบัร้อยละ 18.03 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 18.13 ในปี 2553 
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 27.22 ในปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 29.10 ในปี 2555 

 
 หนีส้นิ 

 
บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 1,064.19 ล้ำนบำท เท่ำกบั 1,304.91 ล้ำนบำท เท่ำกบั 

1,847.74 ล้ำนบำท และเทำ่กบั 2,505.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 22.6 ร้อย
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ละ 41.6 และร้อยละ 35.6 ต่อปี ส ำหรับปี 2552 ถึงปี 2555 หนีส้ินรวมของบริษัทเพิ่มขึน้โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร
เพิ่มขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เงินกู้ยืมระยะยำว และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ที่เพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีก
และค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
1) เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

 
บริษัทมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 382.87 ล้ำนบำท เท่ำกบั 539.17 

ล้ำนบำท เท่ำกบั 887.43 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 1,086.79 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 21.3 ร้อยละ 
27.9 ร้อยละ 30.9 และร้อยละ 27.9 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้เจ้ำหนี ้
กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 มีรำยละเอียดดงันี ้

 
1.1) เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยสว่นใหญ่เป็นเจ้ำหนีก้ำรค้ำที่เกิดจำกกำรซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงจำก

ไทยออยล์ ที่ผ่ำนมำบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกไทยออยล์เพิ่มขึน้ทกุปี ไทยออยล์จึงมีกำรเพิ่มวงเงินขำย
เช่ือน ำ้มนัให้กบับริษัทอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้เพียงพอกบัปริมำณกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย เจ้ำหนีก้ำรค้ำของ
บริษัทจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง โดยบริษัทมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เท่ำกบั 
293.74 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 509.70 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 765.13 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 
และเพิ่มขึน้เป็น 1,000.52 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม อตัรำกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนั
เชือ้เพลิงในช่วงที่ผ่ำนมำสงูกว่ำกำรปรับเพิ่มวงเงินขำยเช่ือของผู้ ค้ำน ำ้มนั บริษัทจึงต้องช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงก่อน
ก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือที่ผู้ ค้ำน ำ้มันก ำหนดให้ ส่งผลให้ระยะเวลำในกำรช ำระหนีเ้ฉลี่ยของบริษัทลดลงอย่ำง
ตอ่เนื่อง โดยระยะเวลำในกำรช ำระหนีเ้ฉลีย่ของบริษัทในปี 2552 เทำ่กบั 12.37 วนั ลดลงเหลือ 9.67 วนัในปี 2553 ลดลง
เหลอื 8.58 วนัในปี 2554 และลดลงเหลือ 7.98 วนัในปี 2555 ทัง้นี ้กำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง
อย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำให้บริษัทมีสภำพคล่องจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรที่
บริษัทต้องช ำระเงินคำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิก่อนก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือที่ผู้ ค้ำน ำ้มนัก ำหนด 

 
1.2) เจ้ำหนีอ้ื่น 

 
นอกเหนือจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ บริษัทยงัมีเจ้ำหนีอ้ื่นที่ส ำคญั ได้แก่ เงินรับลว่งหน้ำและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

โดยบริษัทมีเจ้ำหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 เทำ่กบั 89.13 ล้ำนบำท เทำ่กบั 83.46 ล้ำนบำท เทำ่กบั 122.30 ล้ำนบำท 
และเทำ่กบั 79.12 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั จะเห็นได้วำ่ยอดเจ้ำหนีอ้ื่นของบริษัท ณ สิน้ปี 2552 และปี 2553 คอ่นข้ำงคงที่ แต่
เจ้ำหนีอ้ื่นของบริษัท ณ สิน้ปี 2554 กลบัปรับเพิ่มขึน้มำกจำกปีกอ่น เนื่องจำก บริษัทควบคมุกำรให้วงเงินขำยเช่ือกบัลกูค้ำ
มำกขึน้ ท ำให้ลกูค้ำหลำยรำยที่ไมม่ีวงเงินขำยเช่ือแล้วต้องโอนเงินคำ่น ำ้มนัลว่งหน้ำให้กบับริษัทจึงจะสำมำรถสัง่ซือ้น ำ้มนั
ได้ บริษัทจึงมีเงินรับล่วงหน้ำ ณ สิน้ปี 2554 เพิ่มขึน้จำกปีก่อน นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ณ สิน้ปี 2554 
เพิ่มขึน้จำกปีก่อน โดยเพิ่มขึน้ตำมค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจ ส ำหรับ ณ สิน้ ปี 2555 บริษัทมี
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เจ้ำหนีอ้ื่นลดลงจำกปีก่อน เนื่องจำกบริษัทได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยที่คงค้ำง ณ สิน้ปี 2554 สง่ผลให้ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ลดลงเหลอื 24.25 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2555 ลดลงจำก 59.10 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554  

 
 

2) เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกบคุคลที่เก่ียวข้องและบคุคลภำยนอกที่ไม่ใช่สถำบนักำรเงิน 
 
ที่ผ่ำนมำบริษัทและบริษัทย่อยประสบปัญหำทำงกำรเงินจนต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงหนีก้ับสถำบัน

กำรเงินและกองทนุรวมหลำยครัง้ในช่วงปี 2543 ถึงปี 2549 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ช ำระหนีแ้ละปฏิบตัิตำมสญัญำปรับ
โครงสร้ำงหนีท้ัง้หมดแล้วเสร็จภำยในปี 2552 กำรปรับโครงสร้ำงหนีข้องบริษัทและบริษัทยอ่ยในช่วงเวลำดงักลำ่วสง่ผลให้
บริษัทกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินได้ค่อนข้ำงยำก ในขณะที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินทนุส ำหรับกำรขยำยธุรกิจค้ำ
ปลีกและค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง บริษัทจึงจ ำเป็นต้องกู้ ยืมเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยำวจำกบุ คคลที่เก่ียวข้องและ
บคุคลภำยนอกที่ไมใ่ช่สถำบนักำรเงิน (“เงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้องและบคุคลภำยนอก”) โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้องและบคุคลภำยนอก จ ำนวน 385.64 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบไปด้วย 1) เงินกู้ยืม
จำกกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น โดยแบง่เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ จ ำนวน 8.0 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะยำว จ ำนวน 287.14 ล้ำน
บำท 2) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทที่เก่ียวข้องกนั จ ำนวน 65.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นเงินกู้ยืม จ ำนวน 40.0 ล้ำน
บำท จำกบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจขนสง่น ำ้มนัพืชทำงเรือ ซึ่งมีคณุพิทกัษ์ รัชกิจประกำรเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดงักลำ่ว และ
เงินกู้ ยืมระยะยำว จ ำนวน 25.0 ล้ำนบำท จำกบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและสมัปทำนรังนกอีแอ่น ซึ่งมีคุณ
พิทกัษ์ รัชกิจประกำรเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดงักลำ่ว ณ เวลำนัน้ และ 3) เงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็น
ลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิของบริษัทรำยหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ จ ำนวน 6.0 ล้ำนบำท และเงินกู้
ยืมระยะยำว จ ำนวน 19.50 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เงินกู้ ยืมจำกบุคคลที่เก่ียวข้องและบุคคลภำยนอกเป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มี
หลกัประกนั โดยคิดอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมในอตัรำร้อยละ 6.85 ถึงร้อยละ 10.00 ต่อปีในปี 2552 และมีก ำหนดช ำระคืน
เมื่อทวงถำม 

 
ณ สิน้ปี 2553 บริษัทไมม่ีเงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้องและบคุคลภำยนอก คงเหลือเฉพำะเงินกู้ยืมจำก

สถำบนักำรเงิน เนื่องจำกเงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้องและบคุคลภำยนอกดงักลำ่วเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั ท ำให้
อตัรำดอกเบีย้ค่อนข้ำงสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน บริษัทจึงต้องกำรลดต้นทนุทำง
กำรเงิน โดยบริษัทได้ใช้เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2553 มำช ำระเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เก่ียวข้องและบคุคลภำยนอก
ทัง้หมด และขอกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินบำงสว่นมำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและกำรลงทนุขยำยธุรกิจ 

 
3) เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 
บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเบิกเกินบญัชี (O/D) เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงิน

กู้ยืมระยะยำว และหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (Financial Lease) เพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลีกและ
ค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ โดยบริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินทัง้หมดเท่ำกบั 273.77 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 
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669.60 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 838.00 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 1,325.54 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 
2555 

 
ณ สิน้ปี 2553 แม้วำ่บริษัทจะมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินลดลงจำก 98.31 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 

2552 เหลอื 49.64 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 จำกกำรช ำระเงินต้นในแตล่ะเดือนตำมสญัญำเงินกู้กบัสถำบนักำรเงิน อยำ่งไร
ก็ตำม บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินทัง้หมด ณ สิน้ปี 2553 เท่ำกบั 669.60 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 273.77 ล้ำนบำท 
ณ สิน้ปี 2552 เนื่องจำกในปี 2553 บริษัทได้ใช้เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนมำช ำระเงินกู้ ยืมจำกบุคคลที่เก่ียวข้องและ
บคุคลภำยนอกทัง้หมด บริษัทจึงจ ำเป็นต้องเบิกใช้เงินเบิกเกินบญัชี (O/D) เพิ่มขึน้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนภำยใน
กิจกำร ท ำให้บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีเพิ่มขึน้จำก 14.41 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552 เป็น 87.47 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 
บริษัทยงัมีกำรออกตัว๋สญัญำใช้เงิน (P/N) ให้กบัสถำบนักำรเงิน เพื่อกู้ยืมเงินระยะสัน้มำใช้ในกำรลงทนุขยำยสถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท COCO และเพิ่มปริมำณน ำ้มนัส ำรองเพื่อรองรับกำรขยำยตวัของสถำนีบริกำรน ำ้มนั สง่ผลให้บริษัทมีเงิน
กู้ยืมระยะสัน้ ณ สิน้ปี 2553 เทำ่กบั 405.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 105.00 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552 นอกจำกนี ้ในปี 2553 
บริษัทยงัลงทนุเพิ่มรถบรรทกุน ำ้มนัเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ บริษัทจึงท ำสญัญำเช่ำ
ซือ้รถบรรทกุน ำ้มนักบัสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ สง่ผลให้บริษัทมีหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ สิน้ปี 2553 เทำ่กบั 127.49 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 56.05 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552  

 
ทัง้นี ้กำรที่บริษัทใช้เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2553 มำช ำระเงินกู้ยืมทัง้หมดจำกบคุคลที่เก่ียวข้อง

และบุคคลภำยนอก ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ ยืมระยะยำว และกู้ยืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวนมำกเพื่อใช้
หมุนเวียนภำยในกิจกำรและกำรลงทุนขยำยธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่อง
หมนุเวียนในปี 2553 เทำ่กบั 0.72 เทำ่ และ 0.24 เทำ่ ตำมล ำดบั ลดลงจำกในปี 2552 ซึ่งเท่ำกบั 1.24 เท่ำ และ 0.48 เท่ำ 
ตำมล ำดบั แสดงวำ่บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีส้นิหมนุเวียนโดยใช้สนิทรัพย์หมนุเวียนในปี 2553 ลดลงจำกในปี 
2552 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสดในปี 2553 เท่ำกบั 0.35 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 0.22 เท่ำในปี 
2552 แสดงว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีส้ินหมนุเวียนโดยใช้เงินสดที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 
2553 เพิ่มขึน้จำกในปี 2552 แม้วำ่ในปี 2553 บริษัทจะมีหนีส้ินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ แต่กำรขยำยธุรกิจค้ำ
ปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2553 และกำรบริหำรจดักำรลกูหนีก้ำรค้ำและสินค้ำคงเหลือที่มีประสิทธิภำพ รวมถึง
กำรได้รับวงเงินซือ้เช่ือจำกผู้จ ำหน่ำยน ำ้มนัเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้
มำกกวำ่ในปี 2552 คอ่นข้ำงมำก 

 
ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 838.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 669.60 ล้ำน

บำท ณ สิน้ปี 2553 แม้วำ่บริษัทได้น ำเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2554 มำช ำระคืนเงินเบิกเกินบญัชีเกือบทัง้หมด ท ำ
ให้บริษัทมีเงินกู้ เบิกเกินบญัชี ณ สิน้ปี 2554 เท่ำกบั 2.35 ล้ำนบำท ลดลงจำก 87.47 ล้ำนบำท แต่บริษัทมีกำรกู้ยืมเงิน
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้เพื่อใช้ในกำรขยำยกำรลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และใช้ในกำรปรับ
สดัสว่นเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินลงโดยปรับลดเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินลงจำก 405.00 ล้ำนบำท 
ณ สิน้ปี 2553 ลงเหลอื 200.00 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 สง่ผลให้บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้จำก 
49.64 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 เป็น 400.94 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ท ำสญัญำเช่ำซือ้รถบรรทกุ
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น ำ้มนักบัสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ในปี 2554 เนื่องจำกบริษัทยงัคงลงทนุเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อรองรับ
กำรเติบโตของธุรกิจ สง่ผลให้บริษัทมีหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินเท่ำกบั 234.71 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 เพิ่มขึน้จำก 
127.49 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2553 

 
ทัง้นี ้กำรปรับลดสดัสว่นเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินในปี 2554 สง่ผลให้บริษัทมีอตัรำสว่นสภำพ

คลอ่งและอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วในปี 2554 เทำ่กบั 1.00 เทำ่ และ 0.49 เท่ำ ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้จำกในปี 2553 ซึ่ง
เทำ่กบั 0.72 เทำ่ และ 0.24 เทำ่ ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้กำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง
และกำรบริหำรจดักำรลกูหนีก้ำรค้ำ สินค้ำคงคลงั และเจ้ำหนีก้ำรค้ำที่เหมำะสม ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนในปี 2554 ยงัคงเพิ่มขึน้จำกในปีก่อนหน้ำ บริษัทจึงมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสดเพิ่มขึน้จำก 0.35 เท่ำ
ในปี 2553 เป็น 0.45 เทำ่ในปี 2554 ดงันัน้ จำกอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว และอตัรำสว่นสภำพ
คลอ่งกระแสเงินสดในปี 2554 ที่ดีขึน้จำกในปี 2553 แสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหมนุเวียนในปี 
2554 ดีขึน้กวำ่ในปี 2553 

 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 1,325.54 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก 838.00 ล้ำน

บำท ณ สิน้ปี 2554 เนื่องจำกบริษัทยงัคงลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำง
ตอ่เนื่องในปี 2555 และบริษัทได้ท ำสญัญำเช่ำซือ้รถบรรทกุน ำ้มนักบัสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ ซึง่ท ำให้หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงินเพิ่มขึน้จำก 234.71 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 เป็น 582.95 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2555 นอกจำกนี ้บริษัทยงัจ ำเป็นต้อง
ใช้เงินเบิกเกินบญัชีเพิ่มขึน้เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจ เช่น กำรสัง่ซือ้น ำ้มนัเพิ่มขึน้เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเติบโต
ของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
กำรเพิ่มขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เงินเบิกเกินบญัชี และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ที่เพิ่มขึน้ตำมกำร

ขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ สง่ผลให้บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียน ณ สิน้ปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.91 
จำก ณ สิน้ปี 2554 ในขณะที่บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรลกูหนีก้ำรค้ำและสินค้ำคงคลงัที่ดีขึน้  ท ำให้บริษัทมีสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2555 เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 19.49 จำก ณ สิน้ปี 2554 และมีสินทรัพย์หมนุเวียนที่มีสภำพคล่องสงู 
ได้แก่ เงินสด เงินลงทนุชัว่ครำว และลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ณ สิน้ปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.82 จำก ณ สิน้ปี 2554 
ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 0.89 เท่ำ และ 0.39 เท่ำ 
ตำมล ำดบั ลดลงจำกในปี 2554 ซึง่เทำ่กบั 1.00 เทำ่ และ 0.49 เทำ่ ตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำม กำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องของ
ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงและกำรบริหำรจดักำรลกูหนีก้ำรค้ำ สินค้ำคงคลงั และเจ้ำหนีก้ำรค้ำที่เหมำะสม 
สง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2555 เพิ่มสงูขึน้จำกในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนค่อนข้ำงมำก 
บริษัทจึงมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสดในปี 2555 เทำ่กบั 0.46 เทำ่ เพิ่มขึน้จำก 0.45 เทำ่ ในปี 2554 

 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
ณ สิน้ปี 2552 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไมร่วมสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ) เท่ำกบั 732.74 ล้ำน

บำท ประกอบไปด้วย 1) ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1,250.00 ล้ำนบำท 2) สว่นเกินมลูค่ำหุ้นจ ำนวน 59.50 ล้ำน
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บำท ซึง่เกิดจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในช่วงปี 2538 ให้กบัผู้ลงทนุเฉพำะเจำะจง โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักลำ่วสงูกวำ่มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ 3) เงินส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1.51 ล้ำนบำท และ 4) ขำดทนุสะสมจ ำนวน 578.27 
ล้ำนบำท ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ)มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั เนื่องจำกบริษัทลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำง
ตอ่เนื่อง เพื่อขยำยธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิในช่วงที่ผำ่นมำ สง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้
อยำ่งมำกในแตล่ะปี บริษัทจึงมีผลขำดทนุสะสมลดลงอยำ่งตอ่เนื่องและมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่นได้เสียที่
ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ) เพิ่มขึน้ทกุปี 

 
ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม) ณ สิ น้ปี 2553 

เทำ่กบั 821.82 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เทำ่กบั 89.08 ล้ำนบำท จำก ณ สิน้ปี 2552 ทัง้นี ้สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่น
ได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ) ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2553 โดยบริษัทมีก ำไรสทุธิสว่น
ที่เป็นของบริษัทใหญ่ เทำ่กบั 89.08 ล้ำนบำท ในปี 2553 

 
ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม) เท่ำกับ 1,024.84 

ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เท่ำกบั 203.02 ล้ำนบำทจำก ณ สิน้ปี 2553 โดยสำเหตหุลกัที่ท ำให้สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวม
สว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม) ณ สิน้ปี 2554 เพิ่มขึน้จำกปีก่อน เกิดจำกบริษัทมีก ำไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
เทำ่กบั 226.39 ล้ำนบำท แตใ่นปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้เร่ิมใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 19 ในเร่ืองผลประโยชน์
ของพนกังำน บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ประมำณกำรภำระผกูพนัที่เก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน
และปรับลดก ำไรสะสม ณ ต้นงวดปี 2554 ลงเทำ่กบั 23.37 ล้ำนบำท 

 
ณ สิน้ปี 2555 บริษัทยงัคงมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมสว่นได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ) เพิ่มขึน้จำก ณ 

สิน้ปี 2554 เนื่องจำกก ำไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่เกิดขึน้ในปี 2555 ทัง้นี ้กำรที่บริษัทมีก ำไรสทุธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมำ บริษัทจึงมีขำดทุนสะสมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยลดลงจำก 
578.27 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2552 เหลือ 286.17 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2554 ต่อมำในช่วงต้นปี 2555 บริษัทได้น ำสว่นเกิน
มลูคำ่หุ้นจ ำนวน 59.50 ล้ำนบำท และเงินส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 1.51 ล้ำนบำท มำล้ำงขำดทนุสะสม สง่ผลให้บริษัท
มีขำดทนุสะสมลดลงเหลอื 225.16 ล้ำนบำท เมื่อรวมกบัก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ที่เกิดขึน้ในปี 2555 ซึ่งเท่ำกบั 
359.95 ล้ำนบำท ท ำให้ ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีก ำไรสะสมเท่ำกับ 134.79 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จัดสรรก ำไรสะสม
ดงักลำ่วเป็น เงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 9.99 ล้ำนบำท และก ำไรสะสมส่วนที่เหลือ จ ำนวน 124.80 ล้ำนบำท ยงั
ไม่ได้จัดสรร ดงันัน้ ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม) เท่ำกับ 
1,384.79 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้เทำ่กบั 359.95 ล้ำนบำทจำก ณ สิน้ปี 2554 

 
 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทนุ 

 
ณ สิน้ปี 2553 บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ำกบั 1.59 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้ปี 2552 ซึ่ง

เท่ำกบั 1.45 เท่ำ แม้ว่ำในปี 2553 บริษัทได้ช ำระเงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวโยงและบคุคลภำยนอกทัง้หมดโดยใช้กระแส
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เงินสดที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรลงทนุเพิ่มสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO เพื่อขยำย
ธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิ และลงทนุเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลิง โดยบริษัทใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั สง่ผลให้บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินและหนีส้ินตำม
สญัญำเช่ำซือ้ ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนมำก นอกจำกนี ้กำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัยงัสง่ผลให้
บริษัทมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนมำก บริษัทจึงมีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2553 
เพิ่มสงูขึน้จำกปีก่อน ส ำหรับ ณ สิน้ปี 2554 อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ ำนวน เท่ำกบั 1.80 เท่ำ บริษัทยงัคงมี
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน  เนื่องจำกบริษัทยังคงมีกำรลงทุนเพิ่มสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
ประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขยำยธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง สง่ผลให้บริษัทมีเงิน
กู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินและหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ซือ้ ณ สิน้ปี 2554 เพิ่มขึน้ตำมกำรลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
ณ สิน้ปี 2554 เพิ่มขึน้ตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง  ในขณะที่ ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมี
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่กบั 1.81 เทำ่ แม้วำ่บริษัทยงัคงลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท 
COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่องในปี 2555 ส่งผลให้บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชี เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และหนีส้ินตำม
สญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ แต่กำรลงทนุขยำยธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำได้
สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิและสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อยำ่งมำก อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุในปี 2555 จึงยงัคงใกล้เคียงกบั ณ 
สิน้ปี 2554 นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีแผนท่ีจะน ำเงินทนุท่ีได้จำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุตอ่ประชำชนในครัง้นี ้
มำใช้ในกำรลงทนุขยำยธุรกิจในปี 2556 จึงมีควำมเป็นไปได้ที่อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นภำยหลงักำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะมีแนวโน้มลดลง 

 
12.2.4 กำรวิเครำะห์สภำพคลอ่งของบริษัท 

 
 กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 

 
บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องในช่วงที่ผำ่นมำ โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร

ด ำเนินงำน เท่ำกบั 119.71 ล้ำนบำท ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 311.06 ล้ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 550.10 ล้ำนบำท 
ในปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 687.74 ล้ำนบำท ในปี 2555 ทัง้นี ้ปัจจยัที่ส ำคญัที่สง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ในแตล่ะปีมำจำกก ำไรสทุธิที่เติบโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่องในชว่งที่ผำ่นมำ โดยบริษัทมีก ำไรก่อนภำษีเงินได้นติิ
บคุคลในปี 2552 ถึงปี 2555 เท่ำกบั 110.49 ล้ำนบำท เท่ำกบั 128.49 ล้ำนบำท เท่ำกบั 329.14 ล้ำนบำท และเท่ำกบั 
446.28 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบคุคลที่เพิ่มขึน้เป็นผลมำจำกกำรลงทุนเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำร
น ำ้มนั PT ประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนั ที่ท ำให้บริษัทสำมำรถจ ำหนำ่ยปลกีและสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิเพิ่มขึน้ในทกุปี 

 
นอกจำกนี ้กำรบริหำรสภำพคลอ่งที่มีประสทิธิภำพ ทีส่ง่ผลให้บริษัทมีอตัรำสว่น Cash Cycle ดีขึน้อยำ่งต่อเนื่อง 

ก็เป็นอีกปัจจยัที่ส ำคญัที่สง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ในแต่ละปี  ทัง้นี ้กำรที่บริษัทลงทนุเป็น
เจ้ำของคลงัน ำ้มนัหลำยแห่งที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่ำงๆ ของประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถกระจำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงจำกโรงกลัน่
น ำ้มนัไทยออยล์ไปส ำรองยงัคลงัน ำ้มนัตำ่งๆ ของบริษัท สง่ผลให้บริษัทสำมำรถสง่มอบน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 
นอกจำกนีก้ำรลงทนุเป็นเจ้ำของรถบรรทกุน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้บริษัทสำมำรถขนสง่และกระจำยน ำ้มนัได้ในเวลำที่



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  250 

ต้องกำร สง่ผลให้บริษัทสำมำรถส ำรองน ำ้มนัในระดบัท่ีเหมำะสมกบัปริมำณน ำ้มนัท่ีจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำในแต่ละวนั โดย
ไมจ่ ำเป็นต้องส ำรองน ำ้มนัเผื่อไว้ส ำหรับกรณีที่ไมส่ำมำรถขนสง่น ำ้มนัได้ ในภำพรวมกำรลงทนุเป็นเจ้ำของคลงัน ำ้มนัและ
รถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัท ท ำให้บริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรปริมำณน ำ้มนัส ำรองอย่ำงมีประสิทธิภำพ ระยะเวลำในกำร
ขำยสินค้ำเฉลี่ยจึงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย  เท่ำกบั 17.66 วนัในปี 2552 ลดลงเหลือ 
11.87 วนัในปี 2553 ลดลงเหลอื 8.17 วนัในปี 2554 และลดลงเหลอื 6.80 วนัในปี 2555  

 
รวมทัง้ บริษัทยงัมีกำรบริหำรจัดกำรลกูหนีก้ำรค้ำอย่ำงเหมำะสมในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทก ำหนดวงเงินขำย

เช่ือและระยะเวลำในกำรขำยเช่ือให้กบัลกูค้ำโดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นส ำหรับลกูค้ำแต่ละรำย  
ลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทจึงเพิ่มขึน้ในอตัรำที่ต ่ำกว่ำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรค้ำปลีกและสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงในช่วงที่
ผำ่นมำ ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ในช่วงที่ผำ่นมำจึงลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง โดยบริษัทมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ำกบั 4.70 วนั
ในปี 2552 ลดลงเหลอื 3.92 วนัในปี 2553 ลดลงเหลอื 2.08 วนัในปี 2554 และลดลงเหลอื 1.20 วนัในปี 2555 

 
แม้วำ่ปริมำณน ำ้มนัท่ีบริษัทสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกไทยออยล์จะเพิ่มสงูขึน้อยำ่งรวดเร็วเนื่องจำกธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่

น ำ้มนัเชือ้เพลงิเติบโตขึน้อยำ่งมำกในช่วงที่ผำ่นมำ จนสง่ผลให้วงเงินขำยเช่ือที่บริษัทได้รับจำกไทยออยล์เพิ่มขึน้ในอตัรำที่
น้อยกวำ่อตัรำกำรเติบโตของปริมำณน ำ้มนัท่ีบริษัทสัง่ซือ้จำกไทยออยล์ บริษัทจึงต้องช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงก่อนครบ
ก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือที่ได้รับจำกไทยออยล์ สง่ผลให้ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ยลดลงในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทมี
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลีย่เท่ำกบั 12.37 วนัในปี 2552 ลดลงเหลือ 9.67 วนัในปี 2553 ลดลงเหลือ 8.58 วนัในปี 2554 และ
ลดลงเหลือ 7.98 วนัในปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกกำรบริหำรสภำพคล่องที่มีประสิทธิภำพ ทัง้กำรบริหำรจัดกำร
ปริมำณน ำ้มนัส ำรองและกำรก ำหนดวงเงินขำยเช่ือที่เหมำะสม สง่ผลให้บริษัทมีอตัรำสว่น Cash Cycle ลดลง โดย บริษัท
มีอตัรำสว่น Cash Cycle เทำ่กบั 9.98 วนัในปี 2552 ลดลงเหลอื 6.12 วนัในปี 2553 ลดลงเหลือ 1.67 วนัในปี 2554 และ
ลดลงเหลอื 0.02 วนัในปี 2555 ซึง่หมำยควำมว่ำบริษัทใช้ระยะเวลำในกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงและเรียกเก็บเงินจำก
ลกูค้ำได้ใกล้เคียงกับระยะเวลำที่บริษัทต้องช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนั สง่ผลให้บริษัทมีควำมต้องกำร
เงินทนุหมนุเวียนลดลง 

 
 
 
 

 กระแสเงินสดจำกกำรลงทนุ 
 
ในช่วงที่ผำ่นมำ บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทนุอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีจ ำนวนทัง้สิน้ 147.16 ล้ำน

บำท ในปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 210.65 ล้ำนบำท ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 370.33 ล้ำนบำท ในปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 
590.94 ล้ำนบำท ในปี 2555 ทัง้นี ้กระแสเงินสดส่วนใหญ่บริษัทใช้ไปส ำหรับกำรซือ้สินทรัพย์ถำวรและสิทธิกำรเช่ำ 
เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่องและ
เพิ่มขึน้ในแตล่ะปี นอกจำกนี ้บริษัทยงัใช้กระแสเงินสดบำงสว่นส ำหรับกำรซือ้สินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงภำพลกัษณ์
ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO ให้มีควำมทนัสมยัมำกขึน้ 
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 กระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน 

 
ในแตล่ะปีบริษัทอำจจะมีกระแสเงินสดได้มำหรือใช้ไปส ำหรับกิจกรรมจดัหำเงิน โดยขึน้อยูก่บัเงินสดที่ได้จำกกำร

ด ำเนินงำนและเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทนุในปีนัน้ๆ ส ำหรับในปี 2552 บริษัทมีเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
จ ำนวน 68.12 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2552 บริษัทมีเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนน้อยกว่ำเงินสดที่บริษัทใช้ไปในกิจกรรม
กำรลงทนุ รวมถึงบริษัทยงัมีหนีส้นิบำงสว่นที่ครบก ำหนดช ำระในปี 2552 บริษัทจึงมีกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั รวมถึงหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้เพิ่มขึน้ เพื่อใช้
หมนุเวียนในกิจกำร ใช้ในกำรลงทนุ และช ำระคืนเงินกู้ที่ครบก ำหนด ในขณะที่ ในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนมำกเพียงพอส ำหรับใช้ในกิจกรรมกำรลงทนุ เงินสดสว่นที่เหลือสว่นหนึ่งจึงถกูใช้ไปส ำหรับช ำระคืนเงินกู้ที่ครบ
ก ำหนดช ำระและช ำระคืนเงินกู้ ยืมจำกบุคคลที่เก่ียวข้องกันและบุคคลภำยนอกทัง้หมด แม้ว่ำในปี 2553 บริษัทมีเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ แตบ่ริษัทได้ใช้เงินจำกกำรกู้ยืมดงักลำ่วไปช ำระคืนเงินกู้ยืม
จำกบุคคลที่เก่ียวข้องกันและบุคคลภำยนอกเช่นเดียวกัน บริษัทจึงมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินในปี 
2553 เท่ำกบั 94.11 ล้ำนบำท ส ำหรับในปี 2554 แม้ว่ำบริษัทจะมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนมำกเพียงพอส ำหรับ
กำรลงทนุ แตบ่ริษัทมีกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทต้องกำรปรับโครงสร้ำงเงินกู้ยืมจำก
สถำบนักำรเงิน โดยลดสดัสว่นเงินกู้ยืมระยะสัน้ลง บริษัทจึงมีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน เท่ำกบั 6.44 ล้ำน
บำทในปี 2554 ส ำหรับในปี 2555 บริษัทยงัคง 

ส ำหรับ ในปี 2555 บริษัทยงัคงมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนมำกเพียงพอส ำหรับกำรลงทนุที่เกิดขึน้และ
กำรช ำระหนีส้นิท่ีครบก ำหนดช ำระในปี 2555 บำงสว่น แตบ่ริษัทมีกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนมำกเพื่อเสริม
สภำพคลอ่งให้กบับริษัท บริษัทจึงมีกระแสเงินสดได้มำจำกในกิจกรรมกำรจดัหำเงินในปี 2555 เทำ่กบั 39.35 ล้ำนบำท 

 
12.2.5 อตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 
 อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง 

 
ในช่วงที่ผ่ำนมำธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงของบริษัทเติบโตขึน้อย่ำงมำก บริษัทจึงมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ

เพิ่มขึน้ทุกปีตำมปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทสัง่ซือ้เพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้เงินกู้ ยืมระยะยำวและหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำซือ้ที่ครบ
ก ำหนดภำยใน 1 ปียงัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทมีกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้เพื่อใช้ในกำรลงทนุเพิ่ม
จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัในแต่ละปี บริษัทจึงมีหนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้อย่ำง
ตอ่เนื่องในช่วงที่ผำ่นมำ ในขณะท่ีบริษัทมีอตัรำกำรเพิ่มขึน้เฉลีย่ของสนิทรัพย์หมนุเวียนต ่ำกว่ำอตัรำกำรเพิ่มขึน้เฉลี่ยของ
หนีส้นิหมนุเวียน เนื่องจำกบริษัทใช้เงินสดที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนสว่นหนึ่งไปในกำรลงทนุซือ้สินทรัพย์ถำวรและสิทธิกำร
เช่ำที่ดิน นอกจำกนี ้กำรบริหำรจดักำรสภำพคลอ่งที่ดีในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้บริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำและสินค้ำคงเหลือ
เพิ่มขึน้ในอตัรำเฉลีย่ที่ต ่ำกวำ่อตัรำกำรเพิ่มขึน้เฉลีย่ของสนิทรัพย์หมนุเวียน บริษัทจึงมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เท่ำกบั 1.24 
เท่ำ ณ สิน้ปี 2552 เท่ำกบั 0.72 เท่ำ ณ สิน้ปี 2553 เท่ำกบั 1.00 เท่ำ ณ สิน้ปี 2554 และเท่ำกบั 0.89 เท่ำ ณ สิน้ปี 2555 
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แสดงว่ำในกรณีที่บริษัทต้องช ำระคืนหนีส้ินหมุนเวียนทัง้หมดบริษัทยงัสำมำรถใช้สินทรัพย์หมุนเวียนทัง้หมดมำช ำระ
หนีส้นิหมนุเวียนได้เกือบทัง้หมด 

 
อยำ่งไรก็ตำม ก ำไรสทุธิที่เพิ่มขัน้ในแตล่ะปีตำมกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ รวมถึงกำร

บริหำรจัดกำรสภำพคล่องที่ดี ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องทุกปี บริษัทจึงมี
อตัรำส่วนสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เท่ำกับ 0.22 เท่ำ ณ สิน้ปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 0.35 เท่ำ ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 
0.45 เทำ่ ณ สิน้ปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 0.46 เท่ำ ณ สิน้ปี 2555 ซึ่งหมำยถึงบริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่
เพิ่มขึน้ทกุปีและกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนมีมำกพอที่จะช ำระหนีส้นิหมนุเวียนได้เกือบคร่ึงหนึง่ของทัง้หมด 

 
 อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 
ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบัร้อยละ 4.93 เทำ่กบัร้อยละ 4.53 เทำ่กบัร้อยละ 3.86 และ

เทำ่กบัร้อยละ 4.15 ตำมล ำดบั อตัรำก ำไรขัน้ต้นในช่วงที่ผำ่นมำมีแนวโน้มลดลง เกิดจำกกำรที่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง
ให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม ซึ่งมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำกว่ำธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำน
สถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทและธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท มีอตัรำกำรเติบโต
มำกกวำ่ธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัอื่นๆ บริษัทจึงมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเฉลีย่ลดต ่ำลง แม้ว่ำบริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นลงลง
ในแต่ละปี รวมทัง้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ แตป่ริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยเพิ่มขึน้อยำ่งมำกในแตล่ะปี ประกอบกบักำรปรับลดอตัรำภำษีเงินได้
นิติบคุคล สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงคงที่ โดยอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2552 ถึงปี 2554 และในปี 
2555 เทำ่กบัร้อยละ 0.93 เทำ่กบัร้อยละ 0.57 เทำ่กบัร้อยละ 0.81 และเทำ่กบัร้อยละ 0.86 ตำมล ำดบั 

 
 อตัรำสว่นแสดงประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

 
แม้วำ่บริษัทมีกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO และรถบรรทกุน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำก

ในแต่ละปี แต่บริษัทสำมำรถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่และสินทรัพย์ที่ลงทุนเพิ่มมำสร้ำงรำยได้และก ำไรให้กับบริษัทได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ สง่ผลให้ในช่วงที่ผำ่นมำอตัรำสว่นแสดงประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดย
ในปี 2552 ถึงปี 2555 บริษัทมีอตัรำสว่นผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ เทำ่กบัร้อยละ 5.36 เทำ่กบัร้อยละ 4.54 เท่ำกบัร้อยละ 
9.05 และเท่ำกบัร้อยละ 10.64 ตำมล ำดบั และมีอตัรำสว่นผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร เท่ำกบัร้อยละ 18.03 เท่ำกบั
ร้อยละ 18.13 เทำ่กบั 27.22 และเทำ่กบัร้อยละ 29.10 ตำมล ำดบั 

 
12.2.6 คำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท นิลสวุรรณ จ ำกดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2552 

และบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2553 ถึงปี 2555 ดงันี ้
 

ช่วงเวลา ส านักงานผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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ช่วงเวลา ส านักงานผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ปี 2552 บริษัท นิลสวุรรณ จ ำกดั 0.94 - 
ปี 2553 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 1.14 - 
ปี 2554 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 1.63 0.06 
ปี 2555 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 1.98 0.05 

 
ทัง้นี ้นอกจำกค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่

ต้องช ำระให้กับผู้ สอบบัญชี ส ำนักงำนสอบบญัชีที่ผู้ สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับผู้ สอบบญัชีหรือ
ส ำนกังำนท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 

 
12.2.7 ปัจจยัและอิทธิพลที่อำจมีผลตอ่กำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

 
 ควำมผนัผวนของคำ่กำรตลำด 

 
ในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิของบริษัท บริษัทเน้นกำรลงทนุเป็นเจ้ำของคลงัน ำ้มนัหลำย

แห่งที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ต่ำงๆ ทัว่ประเทศ เพื่อให้สำมำรถกระจำยน ำ้มนัไปสูล่กูค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว  และกองรถบรรทุกน ำ้มนั
ขนำดใหญ่ เพื่อให้สำมำรถขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงไปยังคลงัน ำ้มันต่ำงๆ สถำนีบริกำรน ำ้มนั และจุดส่งมอบ
น ำ้มนัให้กบัลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัได้อย่ำงรวดเร็วและตรงต่อเวลำ รวมถึงสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO 
เพื่อให้บริษัทสำมำรถเข้ำถึงและจ ำหน่ำยปลีกน ำ้มนัไปยงักลุม่ผู้ ใช้น ำ้มนัในแต่ละพืน้ที่ได้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม 
กำรลงทนุเป็นเจ้ำของสนิทรัพย์ถำวรดงักลำ่วได้สง่ผลให้บริษัทมี คำ่เช่ำและสทิธิกำรเช่ำตดัจ่ำย คำ่สำธำรณปูโภค คำ่เสือ่ม
รำคำ และค่ำซ่อมแซม เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่ส ำคญั รวมถึงบริษัทยงัต้องมีจ ำนวนพนกังำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง พนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั และพนกังำนขบัรถบรรทุกน ำ้มนั เพิ่มขึน้ตำมกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร
ดงักล่ำว ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนกังำนจึงเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรอีกประเภทที่มีควำมส ำคญั ทัง้นี ้
ในช่วงที่ผำ่นมำ บริษัทมี คำ่เช่ำและสทิธิกำรเช่ำตดัจำ่ย คำ่สำธำรณปูโภค คำ่เสือ่มรำคำ และคำ่ซอ่มแซม รวมถึงคำ่ใช้จำ่ย
เก่ียวกับพนกังำน คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 74 ถึง 89 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในแต่ละปี โดยที่
คำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่วเป็นคำ่ใช้จำ่ยคงที่ท่ีไมเ่ปลีย่นแปลงไปตำมปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัและรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนั 
ดังนัน้ หำกในอนำคตปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรื อค่ำ
กำรตลำดส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัเนื่องจำกภำครัฐก ำหนดมำตรกำรควบคมุรำคำน ำ้มนั 
ก็จะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ 

 
อยำ่งไรก็ตำม บริษัทมีควำมเห็นวำ่ปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเฉลีย่ตอ่สถำนีบริกำรของบริษัทยงัมีโอกำสเติบโต

ขึน้ได้อีก เนื่องจำกที่ผำ่นมำสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ลกูค้ำเฉพำะกลุม่ กำรปรับปรุงภำพลกัษณ์ของ
สถำนีบริกำรน ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่องและกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ น่ำจะช่วยให้สถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทเป็นที่รู้จกัในวงกว้ำงมำกขึน้และท ำให้ปริมำณกำรจ ำหน่ำย
น ำ้มนัเฉลี่ยต่อสถำนีบริกำรเพิ่มสงูขึน้ ส ำหรับควำมเสี่ยงในเร่ืองค่ำกำรตลำด บริษัทมีควำมเห็นว่ำหำกมีผลกระทบก็จะ
เป็นเพียงผลกระทบในระยะสัน้ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำเมื่อภำครัฐมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำขำยปลีกน ำ้มนัก็จะ
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ด ำเนินกำรในระยะเวลำไมน่ำน และหำกมีควำมจ ำเป็นต้องควบคมุรำคำในระยะยำว ภำครัฐก็จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรอื่น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงไม่ให้ได้รับผลกระทบจนอำจส่งผลต่อกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิให้กบัประชำชนทัว่ไปได้ เช่น กำรลดอตัรำกำรจดัเก็บเงินสมทบเข้ำกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิง และกำรน ำเงินสมทบ
กองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลงิมำจ่ำยชดเชยให้กบัผู้ประกอบกำร เป็นต้น ภำยหลงักำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ค่ำ
กำรตลำดก็จะปรับเพิ่มขึน้ไปยงัระดบัท่ีเหมำะสมอีกครัง้ 

 
 กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้กบัประชำชน 

 
ปัจจบุนั บริษัทมีทนุที่ออกและเรียกช ำระแล้วเท่ำกบั 1,250 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,250 

ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้กบัประชำชนในครัง้นี ้บริษัทจะมีทนุที่
ออกและเรียกช ำระเพิ่มขึน้เป็น 1,670 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,670 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่ออตัรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัท ได้แก่ ก ำไรต่อหุ้น (Earning per Share) และอตัรำ
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) เป็นต้น เนื่องจำกสว่นของผู้ ถือหุ้นและจ ำนวนหุ้นที่น ำมำใช้ในกำร
ค ำนวณเพิ่มขึน้  

 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคำดว่ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้นีจ้ะท ำให้บริษัท

สำมำรถเพิ่มกำรลงทุนในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ได้ตำมแผนที่บริษัทวำงไว้ นอกจำกนี ้บริษัทคำดว่ำกำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจะช่วยเพิ่มโอกำสและควำมสำมำรถในกำรระดมทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคต โดยมี
ต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและได้รับเงินทุนเพียงพอส ำหรับกำรลงทุนในธุรกิจได้ตำมแผนที่วำงไว้ รวมถึงส่งเสริม
ภำพลกัษณ์และตรำสนิค้ำของบริษัทให้เป็นที่รู้จกัมำกยิ่งขึน้ ซึ่งสิ่งเหลำ่นีจ้ะช่วยให้บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดียิ่งขึน้ใน
อนำคต 

 
12.2.8 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
ตำมที่สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ โดยให้มีผลบงัคบัใช้กบับริษัทที่จด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไป ในกำรจดัท ำงบกำรเงินงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2556 
บริษัทจึงปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำว เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแผนกำรน ำบ ริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิสง่ผลตอ่งบกำรเงินของบริษัทในไตรมำส 
1 ปี 2556 ดงันี ้

1. บริษัทรับรู้คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัภำษีในรอบระยะเวลำบญัชี โดยประกอบไปด้วย 1) ภำษีเงินได้นิติบคุคลที่ต้อง
จ่ำยในรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ ซึง่ค ำนวณภำษีเงินได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร และ 2) ภำษีเงิน
ได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax) ซึ่งเป็นผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์และ
หนีส้ิน (Accounting Book Value) เทียบกบั มลูค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินที่ค ำนวณตำมหลกัของภำษีตำม
ประมวลรัษฎำกร (Tax Book Value) โดยใช้อตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ 
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2. บริษัทยงัต้องรับรู้หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax Liability) และ/หรือ สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax Asset) ที่เกิดขึน้จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
สนิทรัพย์และหนีส้นิ (Accounting Book Value) เทียบกบั มลูคำ่สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีค ำนวณตำมหลกัของ
ภำษีตำมประมวลรัษฎำกร (Tax Book Value) โดยใช้อตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
บญัชีนัน้ 

 
นอกจำกนี ้กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิยงัสง่ผลให้ผู้สอบบญัชีต้องมีกำรปรับปรุงงบดุล ณ 

สิน้ปี 2555 ใหม่ ให้เสมือนกบับริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิตัง้แต่ต้นปี 2555 ทัง้นี ้ผลกระทบจำก
กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ ที่รับรู้ในงบกำรเงินงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2556 
และงบดลุงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำข้อมลูเพิ่มเติมได้จำกเอกสำรแนบ 5 เร่ืองฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2556 ซึง่อยูใ่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลู/ร่ำงหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้

 
 
 


