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1. ปัจจัยความเส่ียง 
 
กำรลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท ที่เสนอขำยในครัง้นีม้ีควำมเสี่ยง ผู้ลงทนุควรพิจำรณำข้อมลูในเอกสำรฉบบันี ้

อยำ่งรอบคอบ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งปัจจยัควำมเสีย่งในหวัข้อนีก้่อนตดัสนิใจในกำรลงทนุซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 
 
ข้อควำมดงัต่อไปนีแ้สดงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงที่มีนยัส ำคญับำงประกำรอนัอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อบริษัท 

และมลูคำ่หุ้นของบริษัท ทัง้นี ้นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเสีย่งที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู/ร่ำงหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้
อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อำจทรำบได้ในขณะนีห้รือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทพิจำรณำในขณะนีว้่ำไม่เป็น
สำระส ำคญัซึ่งอำจเป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีควำมส ำคญัต่อไปในอนำคต ควำมเสี่ยงดงักล่ำวอำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัตอ่ธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน สภำพคลอ่ง หรือ แหลง่เงินทนุของบริษัท 

 
นอกจำกนี ้ข้อควำมในลกัษณะที่เป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรำกฏใน

แบบแสดงรำยกำรข้อมลู/ร่ำงหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้เช่น กำรใช้ถ้อยค ำว่ำ  “เช่ือว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “มีแผน
จะ” “ตัง้ใจ” “ประมำณ” เป็นต้น หรือกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน โครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์เก่ียวกับผล
ประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบำย
ของภำครัฐบำลและอื่นๆ ซึง่เป็นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตกุำรณ์ในอนำคต อนัเป็นควำมเห็นของบริษัทในปัจจุบนันัน้ มิได้เป็น
กำรรับรองผลประกอบกำรหรือเหตกุำรณ์ในอนำคต และผลที่เกิดขึน้จริงอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกกำร
คำดกำรณ์หรือคำดคะเนก็ได้ ส ำหรับข้อมลูในสว่นนีท้ี่อ้ำงถึงหรือเก่ียวข้องกบัรัฐบำลหรือเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ 
ได้มำจำกข้อมูลที่มีกำรเปิดเผยหรือคัดย่อจำกสิ่งพิมพ์ของรัฐบำลหรือจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิได้ท ำกำร
ตรวจสอบหรือรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูดงักลำ่วแตป่ระกำรใด 

 
1.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค 

 
1.1.1 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนั 

 
บริษัทด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงเป็นหลกั โดยบริษัทค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำร

น ำ้มนัที่บริษัทยอ่ยเป็นผู้บริหำรงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) และค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั 1) ตวัแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนัของบริษัทเพื่อจ ำหน่ำยปลีกภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทเป็นผู้บริหำร (สถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท DODO) 2) ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น และ 3) ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่ต้องใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิงในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ทัง้นี ้รำคำน ำ้มนัที่บริษัทจ ำหน่ำยและ/หรือรำคำน ำ้มนัที่บริษัทซือ้จำกโรงกลัน่น ำ้มนัหรือผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นอำจจะผนั
ผวนไปตำมปัจจยัตำ่งๆ เช่น 1) ภำวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะในภมูิภำคที่มีปริมำณกำรใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิงค่อนข้ำงมำก 2) อปุ
สงค์และอปุทำนของน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัว่โลก 3) กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของภำครัฐทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นต้น  ซึ่ง
ปัจจัยดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงอำจส่งผลโดยตรงต่อรำคำ
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้รำคำขำยปลีกและขำยสง่ ท ำให้ควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิงและปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิอำจเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ และยงัสง่ผลต่อมลูค่ำสินค้ำคงคลงัที่สว่นใหญ่เป็นน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ส ำรองไว้ ควำมผนัผวน
ของรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลงิจึงอำจสง่ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 
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ทัง้นี ้เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัที่อำจมีผลต่อปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัและมลูค่ำสินค้ำ

คงคลงั บริษัทมุง่เน้นกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่มีควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ได้แก่ ผู้ ใช้น ำ้มนั
รำยยอ่ยที่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัและกำรประกอบอำชีพ และผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่ต้องใช้
น ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นหลกั ปริมำณควำมต้องกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิและปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัส ำหรับกลุม่
ลกูค้ำเป้ำหมำยดงักลำ่วจึงไมค่อ่ยเปลีย่นแปลงไปตำมควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนั  และบริษัทยงัไม่มีนโยบำยในกำรส ำรอง
น ำ้มนัเพื่อกำรเก็งก ำไร โดยปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่บริษัทส ำรองไว้ในคลงัน ำ้มนัและถงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยในสถำนีบริกำร
น ำ้มันเป็นกำรส ำรองตำมกฎหมำยและส ำรองไว้ส ำหรับจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำในแต่ละพืน้ที่ เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำส่วน
หมนุเวียนของสินค้ำคงเหลือในปี 2554 และในปี 2555 เท่ำกบั 44.05 เท่ำ และ 52.39 เท่ำ ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นระยะเวลำ
ขำยสนิค้ำเฉลีย่เทำ่กบั 8.17 วนั และ 6.80 วนั จะเห็นได้วำ่กำรส ำรองน ำ้มนัของบริษัทเป็นกำรส ำรองในระยะสัน้ 
 

นอกจำกนี ้แม้ว่ำรำคำน ำ้มนัจะมีควำมผนัผวนแต่ถ้ำค่ำกำรตลำดไม่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะยงัคงมีก ำไรจำกกำร
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิงต่อลิตรไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงเท่ำกบัรำคำน ำ้มนัที่บริษัทซือ้จำกโรง
กลัน่ (ซึ่งเท่ำกบัรำคำหน้ำโรงกลัน่บวกด้วยภำษีและเงินสมทบกองทุนต่ำงๆ) บวกด้วยค่ำกำรตลำด ดงันัน้ หำกค่ำกำรตลำด
รวมถึงอตัรำภำษีและเงินสมทบกองทนุต่ำงๆ ไม่เปลี่ยนแปลง รำคำขำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงจะปรับเพิ่มขึน้หรือลดลงตำมกำร
เปลีย่นแปลงของรำคำหน้ำโรงกลัน่ ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือวำ่ควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มนัจะไมส่ง่ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.1.2 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของคำ่กำรตลำด 

 
ในธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในแต่ละช่วงเวลำจะขึน้อยู่กบั

คำ่กำรตลำดในขณะนัน้เป็นหลกั ที่ผำ่นมำอำจมีบำงช่วงเวลำที่ค่ำกำรตลำดลดต ่ำลงมำกจนอำจจะติดลบได้ เช่นในกรณีของ
น ำ้มนัดีเซลในช่วงที่รำคำน ำ้มนัในตลำดโลกปรับตวัสงูขึน้ผิดปกติ ทำงภำครัฐได้มีกำรใช้มำตรกำรก ำหนดควบคมุรำคำขำย
ปลกีน ำ้มนัดีเซล ซึง่เป็นผลให้คำ่กำรตลำดส ำหรับน ำ้มนัลดต ่ำลงจนติดลบ ผลจำกกำรใช้มำตรกำรดงักลำ่วได้สง่ผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทและผู้ประกอบกำรในธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิรำยอื่นๆ ในประเทศเช่นเดียวกนั 

 
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำเมื่อภำครัฐมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำขำยปลีกน ำ้มันก็จะด ำเนินกำรใน

ระยะเวลำไมน่ำน และหำกมีควำมจ ำเป็นต้องควบคมุรำคำในระยะยำว ภำครัฐก็จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรอื่นเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงไม่ให้ได้รับผลกระทบจนอำจสง่ผลต่อกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับ
ประชำชนทัว่ไปได้ เช่น กำรลดอตัรำกำรจัดเก็บเงินสมทบเข้ำกองทุนน ำ้มนัเชือ้เพลิง และ กำรน ำเงินสมทบกองทุนน ำ้มัน
เชือ้เพลงิมำจ่ำยเงินชดเชยให้กบัผู้ประกอบกำร เป็นต้น ภำยหลงักำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลอืจำกภำครัฐ คำ่กำรตลำดก็จะ
ปรับเพิ่มขึน้ไปยงัระดบัที่เหมำะสมอีกครัง้ 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรต้นทนุอยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยบริษัทเน้นกำรลงทนุในคลงั

น ำ้มนัหลำยแห่งเพื่อให้ครอบคลมุพืน้ท่ีที่ส ำคญัในประเทศไทย บริษัทจึงสำมำรถส่งมอบน ำ้มนัได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้สถำนี



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  5 

บริกำรน ำ้มนัท่ีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหำร (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) ไม่จ ำเป็นต้องส ำรองน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำก 
เนื่องจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO แต่ละแห่งสำมำรถรับน ำ้มนัจำกคลงัน ำ้มนัของบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงในเวลำอนั
สัน้ ในขณะท่ี ถ้ำบริษัทไม่มีคลงัน ำ้มนัในบริเวณใกล้เคียงกับสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO บริษัทต้องใช้ระยะเวลำ
คอ่นข้ำงนำนในกำรขนสง่น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ต้องกำร บริษัทยงัเน้นกำรลงทนุในกองรถบรรทกุ
น ำ้มนัขนำดใหญ่เพื่อรองรับควำมต้องกำรขนส่งน ำ้มนัในธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงสำมำรถจดัแผนกำรเดินรถบรรทุกน ำ้มนั
และปรับเปลีย่นแผนกำรเดินรถบรรทกุน ำ้มนัอยำ่งรวดเร็ว เพื่อให้กำรสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงของบริษัทในแต่ละช่วงเวลำสอดคล้อง
กบัแผนและกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในขณะนัน้ รวมทัง้ บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรลงทนุในสถำนีบริกำรน ำ้มนัและกำร
ก ำหนดจ ำนวนพนกังำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัแต่ละแห่งให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสมกบัประมำณกำรรำยได้ที่คำดว่ำจะได้รับ เพื่อ
ควบคุมให้สถำนีบริกำรน ำ้มนัแต่ละแห่งมีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน ดงันัน้ กำรบริหำร
จดักำรต้นทนุอยำ่งมีประสทิธิภำพจึงช่วยให้บริษัทยงัสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องแม้ว่ำค่ำกำรตลำดจะลดต ่ำลงมำก 
บริษัทจึงเช่ือวำ่ควำมผนัผวนของคำ่กำรตลำดไม่น่ำจะสง่ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในระยะ
ยำวอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.1.3 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ 

 
ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรลงทุนเป็นจ ำนวนมำกเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น กำรเพิ่มจ ำนวนสถำนี

บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และกำรเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนั เป็นต้น บริษัทจ ำเป็นต้องใช้เงินเป็นจ ำนวนมำกเพื่อ
ลงทนุในสินทรัพย์ถำวร รวมถึงต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้เพื่อรองรับกำรซือ้/ขำยน ำ้มนัที่มีปริมำณเพิ่มขึน้ตำมกำร
เติบโตของธุรกิจ และกำรส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงในสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่เพิ่มขึน้ ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้ใช้เงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำนร่วมกบัเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับกำรลงทุนและหมนุเวียนในกิจกำร โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เท่ำกบั 408.84 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงิน เทำ่กบั 333.75 ล้ำนบำท แม้วำ่เงินกู้ยืมบำงสว่นจะเป็นเงินกู้ยืมระยะยำว ซึง่อตัรำดอกเบีย้ในช่วงแรก
คงที่ แต่หลงัจำกนัน้อัตรำดอกเบีย้จะเป็นไปตำมอัตรำดอกเบีย้อ้ำงอิงซึ่งเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว ดังนัน้ หำกอัตรำ
ดอกเบีย้อ้ำงอิงปรับเพิ่มขึน้ บริษัทจะมีต้นทนุทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ได้ 

 
อยำ่งไรก็ตำม ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้บริษัทจะได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพื่อ

ใช้เป็นเงินทุนส ำหรับกำรลงทุนขยำยธุรกิจในอนำคต บริษัทจึงอำจไม่มีควำมจ ำเป็นต้องกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมจำกสถำบัน
กำรเงินในช่วงสัน้หลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้นอกจำกนี ้บริษัทอำจจะออกและเสนอขำยตรำสำรหนีท้ี่มีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบีย้คงที่ให้กบัประชำชนหรือผู้ลงทนุอื่นเพิ่มเติมได้ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวน
ของอตัรำดอกเบีย้ลงได้ 

 
1.1.4 ควำมเสีย่งจำกมำตรกำรของรัฐบำลในอนำคตซึง่อำจจะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

 
ที่ผำ่นมำภำครัฐมีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรด้ำนพลงังำนออกมำเป็นครัง้ครำว 

เช่น กำรก ำหนดเพดำนรำคำขำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง และ กำรปรับเพิ่มหรือลดอตัรำกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตหรือเงิน
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สมทบกองทุนน ำ้มันเชือ้เพลิงและกองทุนอนุรักษ์พลังงำน เพื่อก ำหนดรำคำขำยปลีกน ำ้มันแต่ละประเภท โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ ใช้น ำ้มนัดีเซลหรือสนบัสนุนกำรใช้น ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ เป็นต้น ทัง้นี ้นโยบำยและมำตรกำร
ดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจกำรค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิมำกหรือน้อยแตกตำ่งกนัออกไป  

 
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำหำกภำครัฐมีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรที่ส่งผลกระทบต่อผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

ภำครัฐจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรอื่นเพื่อช่วยเหลอืผู้ ค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิไมใ่ห้ได้รับผลกระทบจนอำจสง่ผลตอ่กำร
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัประชำชนทัว่ไปได้ เช่น ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐมีกำรควบคมุรำคำจ ำหน่ำยปลีกน ำ้มนัดีเซล
ไมใ่ห้เกิน 30 บำทตอ่ลิตร ภำครัฐจึงมีกำรปรับลดเงินสมทบกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิงหรือน ำเงินจำกกองทนุน ำ้มนัเชือ้เพลิง
มำจ่ำยคืนเพื่อชดเชยให้กบัผู้ประกอบธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ เพื่อรักษำระดบัรำคำขำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ไมใ่ห้เกินรำคำ 30 บำทตอ่ลติรตำมนโยบำยของภำครัฐ นอกจำกนี ้บริษัทยงัก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินและวิเครำะห์ควำมเสีย่งที่ส ำคญัในด้ำนตำ่งๆ ซึง่รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยและ
มำตรกำรต่ำงๆ ของภำครัฐ  และเสนอแนะวิธีป้องกนัหรือลดระดบัควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ดงันัน้ บริษัทจึง
เช่ือวำ่กำรก ำหนดนโยบำยของภำครัฐจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในระยะยำวอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท 

 
1.2.1 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว 

 
น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่บริษัทและบริษัทยอ่ยจ ำหนำ่ยสว่นใหญ่สัง่ซือ้โดยตรงจำกบริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“ไทย

ออยล์”) ซึ่งเป็นโรงกลัน่น ำ้มนัแบบคอมเพล็กซ์ (Complex Refinery) ที่เป็นโรงกลัน่น ำ้มนัเดี่ยว (Single-site) ที่ใหญ่สดุใน
ประเทศไทยด้วยก ำลงักำรกลัน่น ำ้มนัดิบ 275,000 บำร์เรลตอ่วนั (ข้อมลูจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2554 (แบบ 
56-1) ของไทยออยล์) ทัง้นี ้ปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทสัง่ซือ้จำกไทยออยล์มีจ ำนวนทัง้สิน้ 235.26 ล้ำนลิตร ในปี 2552 เพิ่มขึน้
เป็น 443.31 ล้ำนลิตร ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 926.20 ล้ำนลิตร ในปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 1,350.28 ล้ำนลิตร ในปี 2555 
ปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทสัง่ซือ้จำกไทยออยล์คิดเป็นร้อยละ 66.0 และร้อยละ 78.7 และร้อยละ 97.0 และร้อยละ 98.0 ของ
ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิทัง้หมดที่บริษัทสัง่ซือ้ในปี 2552 ถึง ปี 2555 ตำมล ำดบั บริษัทจึงมีควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงผู้ ค้ำน ำ้มนั
รำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียว หำกในอนำคตไทยออยล์มีเหตุจ ำเป็นที่ท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้แก่บริษัทได้ 
หรือจ ำหน่ำยน ำ้มนัได้เพียงบำงส่วนซึ่งต ่ำกว่ำปริมำณควำมต้องกำรของบริษัทและบริษัทย่อยมำก ก็จะส่งผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

 
อยำ่งไรก็ตำม บริษัทและไทยออยล์เป็นพนัธมิตรทำงกำรค้ำที่ดีต่อกนั โดยบริษัทมีกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกไทยออยล์มำ

เป็นเวลำนำนกว่ำ 15 ปีและปริมำณกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัก็เพิ่มขึน้ทกุปี โดยเฉพำะในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทได้ตกลงท ำ
สญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงกบัไทยออยล์ ตำมสญัญำดงักลำ่ว บริษัทจะมีกำรแจ้งปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ต้องกำรแต่ละ
ประเภทให้ไทยออยล์ทรำบล่วงหน้ำเพื่อไทยออยล์ใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรผลิต โดยทุกต้นเดือนไทยออยล์จะแจ้งยืนยนั
ปริมำณน ำ้มนัท่ีสำมำรถส่งมอบให้กบับริษัทได้ในเดือนนัน้ (รำยละเอียดเก่ียวกับสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงระหว่ำง 
บริษัท กบั บริษัทไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) แสดงอยู่ในสว่นที่ 2 ข้อที่ 5. เร่ืองสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ภำยใต้
หวัข้อที่ 5.2.1 เร่ืองสญัญำที่ส ำคญัส ำหรับกำรจดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลิง) ที่ผ่ำนมำไทยออยล์ยงัไม่เคยมีปัญหำในกำรจ ำหน่ำย
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น ำ้มนัให้กบับริษัท และที่ผ่ำนมำปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ไทยออยล์ผลิตได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในประเทศ โดยน ำ้มนั
เชือ้เพลงิสว่นที่เหลอืจำกกำรจ ำหนำ่ยในประเทศ ไทยออยล์จ ำเป็นต้องสง่ออกไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศ ทัง้นี ้ในปี 2554 และ
ในปี 2555 ไทยออยล์ส่งออกน ำ้มนัดีเซลไปต่ำงประเทศ จ ำนวน 438.01 ล้ำนลิตร และ 753.42 ล้ำนลิตร ตำมล ำดบั และ
สง่ออกน ำ้มนัเบนซินไปตำ่งประเทศ จ ำนวน 135.08 ล้ำนลิตร และ 132.38 ล้ำนลิตร ตำมล ำดบั ในขณะที่ปริมำณน ำ้มนัดีเซล
และเบนซินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ ำหน่ำยในปี 2554 เพิ่มขึน้จำกในปี 2553 เท่ำกบั 297.78 ล้ำนลิตร และ 92.53 ล้ำนลิตร 
ตำมล ำดบั และใน ปี 2555 เพิ่มขึน้จำกในปี 2554 เท่ำกบั 327.74 ล้ำนลิตร และ 96.75 ล้ำนลิตร จะเห็นได้ว่ำปริมำณน ำ้มนั
ดีเซลและเบนซินสว่นท่ีไทยออยล์ส่งไปจ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศยงัสำมำรถรองรับกำรเติบโตของบริษัทได้ต่อไป และหำกใน
อนำคตไทยออยล์ไม่มีกำรเพิ่มก ำลงักำรผลิต บริษัทยงัสำมำรถซือ้น ำ้มนัส่วนเพิ่มจำกผู้ประกอบกำรโรงกลัน่น ำ้มนัรำยอื่นได้ 
โดยในปี 2554 และ ปี 2555 ปริมำณน ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนัเบนซินที่ผู้ประกอบกำรโรงกลัน่น ำ้มนัในประเทศสง่ออกไปจ ำหน่ำย
ยงัตำ่งประเทศมีรวมทัง้สิน 4,705.46 ล้ำนลิตร และ 5,371.34 ล้ำนลิตร ตำมล ำดบั ส ำหรับน ำ้มนัดีเซล และ 968.71 ล้ำนลิตร 
และ 1,569.27 ล้ำนลติร ตำมล ำดบั ส ำหรับน ำ้มนัเบนซิน 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัสำมำรถสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกผู้ประกอบธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนัรำยอื่นได้ หำกเกิดเหตกุำรณ์ที่ไทยออยล์

ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบับริษัทหรือจ ำหนำ่ยให้ไมเ่พียงพอตอ่ควำมต้องกำร ในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทเคยซือ้น ำ้มนัจำกผู้
ประกอบธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนัรำยอื่นเช่นเดียวกนั รวมถึงในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถซือ้น ำ้มนัจำกผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงกลัน่
น ำ้มนัรำยอื่นได้โดยตรง บริษัทก็ยงัสำมำรถซือ้น ำ้มนัจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ทัว่ไป หรือน ำเข้ำน ำ้มนัส ำเร็จรูปจำก
ต่ำงประเทศ โดยที่บริษัทมีต้นทนุกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเพิ่มขึน้เล็กน้อย ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ ค้ำ
น ำ้มนัรำยใหญ่ (Supplier) เพียงรำยเดียวจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.2.2 ควำมเสีย่งที่บริษัทอำจต้องส ำรองน ำ้มนัตำมกฎหมำยส ำหรับปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำม

มำตรำ 10 จ ำหน่ำย หำกบริษัทต้องเป็นผู้จดัหำและจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบับริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนั
ตำมมำตรำ 10  
  
ในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท PTG”) บริษัท ซึ่ง

ด ำเนินธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง จดทะเบียนเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
พ.ศ. 2543 บริษัทจึงมีหน้ำที่ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งปัจจุบนัก ำหนดให้ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 
ต้องส ำรองน ำ้มนัในอตัรำร้อยละ 5 ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จ ำหน่ำยในแต่ละปี ในขณะที่ บริษัท ปิโตรเลียมไทย 
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“PTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนั จดทะเบียน
เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 PTC และบริษัทย่อยอีก 8 บริษัท 
(“บริษัทยอ่ยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10”) ซึง่ได้แก่  1. บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ำกดั (“PMO”) 2. บริษัท แอลไพน์ ออยล์ 
จ ำกดั (“APO”) 3. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ำกดั (“EPO”) 4. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ำกดั (“EVO”) 5. บริษัท แอตลำส 
ออยล์ จ ำกดั (“ALO”) 6. บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ำกดั (“ADO”) 7. บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ำกดั (“PRN”) และ 8. บริษัท 
โอลิมปัส ออยล์ จ ำกัด (“OLP”) ด ำเนินธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงและจดทะเบียนเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ส่งผลให้ PTC และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 ไม่มี
หน้ำที่ต้องส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
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ปัจจุบนับริษัท และ PTC และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 แต่ละบริษัทสัง่ซือ้น ำ้มนัโดยตรงจำก

ไทยออยล์เป็นหลกั จึงมีเพียงบริษัทซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 ที่ต้องส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมกฎหมำย ในขณะที่ 
PTC และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 ไม่มีหน้ำที่ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมกฎหมำย ทัง้นี ้หำกในอนำคต
ไทยออยล์เปลีย่นนโยบำย โดยไทยออยล์จะจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้เฉพำะบริษัท และ PTC เท่ำนัน้ ท ำให้บริษัทย่อยที่
เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 จะต้องซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนบริษัท ซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 ส่งผลให้บริษัทจะมี
ภำระในกำรส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิเพิ่มขึน้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้จำกกำรส ำรองน ำ้มนัในสว่นของบริษัทย่อยที่เป็น

ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 พบว่ำบริษัทจะมีภำระเพิ่มขึน้ไม่สงูมำก ทัง้นี ้หำกในปี 2555 บริษัทต้องส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ตำมกฎหมำยส ำหรับปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยโดยบริษัทยอ่ยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 บริษัทจะต้องส ำรอง
น ำ้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ประมำณ 29.30 ล้ำนลิตร (เมื่อค ำนวณจำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงบริษัทย่อยที่เป็น
ผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 ในปี 2555 ซึ่งเท่ำกบั 586.00 ล้ำนลิตร และอตัรำกำรส ำรองน ำ้มนัตำมกฎหมำยที่ร้อยละ 5) 
โดยน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ต้องส ำรองเพิ่มขึน้มีมลูค่ำประมำณ 839.73 ล้ำนบำท (เมื่อค ำนวณจำกรำคำน ำ้มนัเฉลี่ยที่บริษัทซือ้
จำกไทยออยล์ในปี 2555 ซึง่เทำ่กบั 28.66 บำท) หำกบริษัทใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใช้เป็นเงินทนุส ำหรับกำรซือ้
น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ต้องส ำรองดงักลำ่ว บริษัทจะมีต้นทนุทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ประมำณ 59.41 ล้ำนบำท (เมื่อค ำนวณจำก
อตัรำดอกเบีย้ MLR เฉลี่ยของสถำบนักำรเงินขนำดใหญ่ 5 รำยแรก ณ สิน้ปี 2555 ซึ่งเท่ำกบัร้อยละ 7.075) ทัง้นี ้ต้นทนุ
ทำงกำรเงินที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่วสง่ผลให้ต้นทนุกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั จ ำนวน 586.00 ล้ำนลิตร ในสว่นที่บริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำ
น ำ้มนัตำมมำตรำ 10 จ ำหนำ่ย เพิ่มขึน้เพียง 0.10 บำทตอ่ลติร 

 
นอกจำกนี ้ในกำรก ำหนดรำคำขำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 ไทยออยล์ได้ค ำนึงถึงต้นทนุ

และคำ่ใช้จ่ำยที่โรงกลัน่น ำ้มนัจะต้องส ำรองน ำ้มนัในสว่นท่ีจ ำหนำ่ยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 อยู่แล้ว รำคำน ำ้มนัที่
จ ำหน่ำยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 โดยทัว่ไปจึงสงูกว่ำรำคำน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 7 ดงันัน้ 
หำกบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 ต้องซือ้น ำ้มนัจำกไทยออยล์ผ่ำนบริษัท รำคำน ำ้มนัที่บริษัทซือ้จำกไทย
ออยล์จะต ่ำกว่ำที่บริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัตำมมำตรำ 10 ซือ้จำกไทยออยล์โดยตรง เนื่องจำกบริษัทมีฐำนะเป็นผู้ ค้ำ
น ำ้มนัตำมมำตรำ 7 รำคำซือ้น ำ้มนัที่ต ่ำลงจะช่วยชดเชยผลกระทบจำกต้นทนุทำงกำรเงินที่เพิ่มขึน้จำกกำรส ำรองน ำ้มนั
เชือ้เพลิง บริษัทจึงเช่ือว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรต้องส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงในสว่นที่จ ำหน่ำยโดยบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนั
ตำมมำตรำ 10 ไมน่ำ่จะสง่ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.2.3 ควำมเสีย่งจำกองค์ประกอบของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นคำ่ใช้จ่ำยคงที่ในสดัสว่นท่ีสงู 

 
จำกกำรท่ีองค์ประกอบสว่นใหญ่ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ เช่น ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบั

พนักงำน ค่ำเช่ำและสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำซ่อมแซม ซึ่งรวมคิดเป็นประมำณร้อยละ 75.0 ของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรทัง้หมด ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
ประเภท COCO ที่เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยที่คำ่ใช้จ่ำยเหลำ่นีม้ิได้แปรผนัตำมปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทและ
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บริษัทย่อย ดังนัน้ หำกในบำงช่วงเวลำที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทและบริษัทย่อยปรับตัวลดลง หรือค่ำ
กำรตลำดที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัลดลงเนื่องจำกมำตรกำรกำรควบคมุรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนั
ของภำครัฐ จะท ำให้ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในช่วงเวลำดงักล่ำวอย่ำงมีนยัส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทเช่ือว่ำผลกระทบดงักล่ำวจะเกิดขึน้เพียงในช่วงเวลำสัน้ๆ เนื่องจำกภำครัฐจะต้องออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อชดเชย
ผลกระทบจำกกำรควบคมุรำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนั เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้ดงัที่กลำ่วไว้แล้วในข้อ 
1.1.4 ควำมเสีย่งจำกมำตรกำรของรัฐบำลในอนำคตซึง่อำจจะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

 
ส ำหรับผลกระทบในเร่ืองกำรปรับเพิ่มขึน้ของอตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำ 300 บำท ในปี 2556 เมื่อค ำนวณจำกข้อมูล

พนกังำนในปี 2555 ในกลุ่มที่ได้รับกำรปรับเพิ่มขึน้อตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำตำมกฎหมำยที่มีผลบงัคับใช้ในปี 2556 พบว่ำ
เงินเดือนและค่ำตอบแทนส ำหรับพนกังำนในกลุม่ดงักลำ่วจะปรับเพิ่มขึน้ประมำณร้อยละ 23 หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
2.95 ของคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2555 โดยหำกกำรปรับเพิ่มขึน้คำ่แรงดงักลำ่วเกิดขึน้ในปี 2555 จะสง่ผลให้
ก ำไรสทุธิในปี 2555 ลดลงร้อยละ 10.87 

 
1.2.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO จ ำนวนมำกในแต่ละปีจนเป็นเหตุให้บริษัทไม่

สำมำรถบริหำรจดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงบริษัทไม่สำมำรถสรรหำสถำนีบริกำร
น ำ้มนัใหมท่ี่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีมีอยูเ่ดิม 
 
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ ทัง้สถำนีบริกำรน ำ้มนั 

PT  ที่บริษัทเป็นผู้ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) และสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั
ของบริษัทเป็นผู้ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO) สง่ผลให้จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่มีจ ำนวนทัง้สิน้ 
248 สถำนี ณ สิน้ปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 338 สถำนี ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 437 สถำนี ณ สิน้ปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 
574 สถำนี ณ สิน้ปี 2555 เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัแต่ละประเภทที่เพิ่มขึน้ พบว่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่
เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นสถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท COCO โดยบริษัทมีสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เท่ำกับ 101 
สถำนี ณ สิน้ปี 2552 เทำ่กบั 184 สถำนี ณ สิน้ปี 2553 เท่ำกบั 272 สถำนี ณ สิน้ปี 2554 และเท่ำกบั 397 สถำนี ณ สิน้ปี 
2555 นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เฉลี่ยปีละประมำณ 100 สถำนี
ในช่วง 5 ปีข้ำงหน้ำ กำรเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ในอตัรำดงักลำ่ว อำจสง่ผลกระทบต่อกำรบริหำร
จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั เช่น กำรสรรหำพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรเพิ่ม
จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั กำรควบคมุกำรด ำเนินงำนภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัให้มีประสิทธิภำพ และกำรพฒันำระบบ
บญัชีและระบบฐำนข้อมูลให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มัน รวมถึงกำรบริหำรกำรจ ำหน่ำยน ำ้มัน
เชือ้เพลิงภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มันที่เปิดใหม่ให้มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยในระดับเดียวกับสถำนีบริกำรน ำ้มันที่เปิด
ด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน หำกบริษัทไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มันที่เปิดใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ก็
อำจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคตได้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองผลกระทบดงักลำ่วที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนี

บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO อย่ำงรวดเร็ว บริษัทจึงได้มีกำรวำงแผนกำรสรรหำพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั โดย
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บริษัทจะประกำศรับสมคัรงำนในสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีอยูใ่กล้เคยีงกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีจะเปิดใหมร่่วมกบักำรสนบัสนนุ
ให้พนกังำนปัจจบุนัแนะน ำและชกัชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำสมคัรงำน บริษัทจะพิจำรณำรับคนในพืน้ท่ีใกล้เคียงสถำนีบริกำร
น ำ้มันเป็นพนักงำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มันเป็นหลกั เพื่อให้พนักงำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มันมีควำมเข้ำใจและ
สำมำรถให้บริกำรคนในพืน้ท่ีได้อยำ่งเหมำะสม ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้มีกำรรับพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัลว่งหน้ำ
และจดัให้มีกำรฝึกอบรมและฝึกงำนภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัร่วมกบัพนกังำนท่ีมีประสบกำรณ์และประวตัิกำรท ำงำนที่ดี 
ส ำหรับผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัและผู้จดักำรเขตที่มีควำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัและ
กำรก ำกับสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ บริษัทจะพิจำรณำจำกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถภำยใน
บริษัทเป็นหลกั โดยบริษัทจะโอนย้ำยผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีมีประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีดีและมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้
มำปฏิบัติงำนในสถำนีบริกำรน ำ้มันที่เปิดใหม่หรือท ำหน้ำที่ผู้ จัดกำรเขต และปรับให้พนักงำนในระดับรองลงมำที่มี
ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีดีและมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำด ำรงต ำแหนง่ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัแทน อยำ่งไรก็ตำม บริษัท
ยงัเปิดรับสมคัรผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัลว่งหน้ำอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยบริษัทจดัให้มีกำรฝึกอบรมและฝึกงำน ประมำณ 1 
ถึง 3 เดือน กบัผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีมีประสบกำรณ์ ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำนจริงในต ำแหนง่ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
เพื่อให้สำมำรถบริหำรจดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีเปิดใหมไ่ด้มีประสทิธิภำพเช่นเดียวกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัในปัจจบุนั 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรสรรหำสถำนีบริกำรน ำ้มนัเพื่อลงทนุ โดยได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สว่น

พฒันำธุรกิจท ำหน้ำที่ค้นหำสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีศกัยภำพในกำรประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั แต่เจ้ำของสถำนี
บริกำรน ำ้มนัเดิมไม่ประสงค์ที่จะด ำเนินธุรกิจต่อ และแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) เข้ำไปติดต่อกับเจ้ำของสถำนี
บริกำรน ำ้มนัเดิม เพื่อรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกลุม่ลกูค้ำและ
ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยในแตล่ะเดือน ก่อนสรุปข้อมลูและสง่ให้คณะกรรมกำรด้ำนกำรลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
พิจำรณำ หำกบริษัทคำดวำ่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัของสถำนีบริกำรที่พิจำรณำภำยหลงัจำกที่บริษัทเข้ำด ำเนินงำนมี
แนวโน้มจะน้อยกว่ำปริมำณขัน้ต ่ำที่บริษัทก ำหนดไว้และมีอตัรำผลตอบแทนไม่คุ้มกับกำรลงทุน บริษัทจะไม่พิจำรณำ
ลงทนุในสถำนีบริกำรน ำ้มนัดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกำรลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO บริษัทจะท ำสญัญำเช่ำสถำนี
บริกำรน ำ้มนัอำยไุมเ่กิน 3 ปี โดยมีเง่ือนไขให้สำมำรถตอ่อำยสุญัญำได้ และเมื่อครบก ำหนดสญัญำหำกปริมำณยอดขำย
ได้ตำมที่บริษัทคำดกำรณ์ไว้ บริษัทจะเจรจำเพื่อต่ออำยุสญัญำเช่ำระยะยำวหรือเพื่อขอซือ้สถำนีบริกำรน ำ้มนัดงักล่ำว 
ในทำงตรงกันข้ำม หำกผลกำรด ำเนินงำนของสถำนีบริกำรน ำ้มันไม่เป็นไปตำมที่บริษัทคำดกำรณ์ไว้ บริษัทอำจจะ
พิจำรณำไม่ต่ออำยุสญัญำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำก่อนครบก ำหนดสญัญำเช่ำ ดังนัน้ บริษัทจึงเช่ือว่ำบริษัทมีกำร
ด ำเนินกำรสรรหำบคุลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม และมี
กระบวนกำรในกำรสรรหำและวิธีกำรลงทุนในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ที่เหมำะสม กำรขยำยสถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท COCO จ ำนวนมำกในแตล่ะปีจึงไมน่ำ่จะสง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

 
1.2.5 ควำมเสีย่งจำกกำรท ำสญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีอำยสุญัญำสัน้ 

 
ส ำหรับธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของ บริษัทเน้นกำรลงทนุเพิ่มจ ำนวน

สถำนีบริกำรน ำ้มนัในลกัษณะกำรเช่ำสถำนีบริกำรระยะสัน้ (อำยไุมเ่กิน 3 ปี) จำกเจ้ำของสถำนีบริกำรมำปรับปรุงและเปิด
ให้บริกำรเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ท ำให้สถำนีบริกำรน ำ้มนัสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่บริษัทเช่ำที่ดิน



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  11 

ระยะสัน้ (อำยไุม่เกิน 3 ปี) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ทัง้หมด 397 
สถำนี ประกอบไปด้วยสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีบริษัทหรือ PTC เป็นเจ้ำของ จ ำนวน 21 สถำนี และสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ PTC 
เช่ำเพื่อด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั จ ำนวน 376 สถำนี โดยคงเหลืออำยสุญัญำเช่ำน้อยกว่ำ 3 ปี ร้อยละ 53.7 และ
คงเหลืออำยสุญัญำระหว่ำง 3 ปี ถึง 10 ปี ร้อยละ 41.0 และคงเหลืออำยสุญัญำมำกกว่ำ 10 ปี ร้อยละ 5.3 บริษัทจึงมี
ควำมเสีย่งจำกกำรท ำสญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีอำยสุญัญำสัน้ เนื่องจำกในแต่ละปีจะมีสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนด
ระยะเวลำเช่ำเป็นจ ำนวนคอ่นข้ำงมำก และหำกเจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ครบก ำหนดสญัญำไม่ยินยอมต่อสญัญำเช่ำ
ออกไป หรือปรับรำคำคำ่เช่ำเพิ่มสงูขึน้กวำ่เดิมมำก ก็จะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทได้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำสญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีอำยสุญัญำสัน้ช่วยให้บริษัทไม่จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุน

เป็นจ ำนวนมำกส ำหรับกำรเชำ่สถำนีบริกำรน ำ้มนัแตล่ะแหง่ เนื่องจำกกำรเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัระยะสัน้ ผู้ให้เช่ำตกลงให้
บริษัทช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ในขณะที่กำรเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัระยะยำวสว่นใหญ่ผู้ ให้เช่ำจะก ำหนดให้บริษัทต้อง
ช ำระเงินคำ่เช่ำลว่งหน้ำสว่นหนึง่ ณ วนัท่ีท ำสญัญำหรือวนัท่ีจดทะเบียนกำรเช่ำที่ดิน นอกเหนือจำกเงินค่ำเช่ำที่ต้องช ำระ
รำยเดือน ซึ่งเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำส่วนใหญ่จะมีจ ำนวนค่อนข้ำงสงู จึงเป็นภำระกบับริษัทค่อนข้ำงมำก หำกบริษัทต้องท ำ
สญัญำเช่ำระยะยำวเป็นจ ำนวนมำกพร้อมๆ กนั นอกจำกนี ้กำรท ำสญัญำเช่ำระยะสัน้ยงัช่วยให้บริ ษัทลดควำมเสี่ยงใน
เร่ืองควำมไมแ่นน่อนของผลประกอบกำรของสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีบริษัทเช่ำ เนื่องจำกบำงครัง้สถำนีบริกำรน ำ้มนัที่บริษัท
เช่ำอำจมีผลประกอบกำรแตกตำ่งจำกที่บริษัทคำดกำรณ์ไว้ได้ ภำยหลงักำรเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัและเปิดให้บริกำรแล้ว 
บริษัทสำมำรถน ำผลกำรด ำเนินงำนมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิใจ ส ำหรับสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนที่
ดี บริษัทอำจพิจำรณำตอ่อำยสุญัญำเช่ำระยะยำวหรือเจรจำขอซือ้สถำนีบริกำรน ำ้มนัเมื่อครบก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำเดิม 
ทัง้นี ้ท่ีผำ่นมำบริษัทสำมำรถเจรจำตอ่สญัญำเช่ำกบัเจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มันเหลำ่นัน้ได้ในรำคำที่สมเหตสุมผล  

 
นอกจำกนี ้เจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีบริษัทเช่ำสว่นใหญ่ไมม่ีควำมประสงค์จะด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มัน

ต่อไป โดยมีสำเหตุที่แตกต่ำงกนัออกไป เช่น ไม่ต้องกำรรับภำระในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำร
น ำ้มัน หรือไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส ำหรับด ำเนินธุรกิจ หรือมีภำระหนีก้ับสถำบนักำรเงิน หรือต้องกำรหยุดพัก
หลงัจำกด ำเนินธุรกิจมำนำน เป็นต้น ในขณะที่ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงขนำดใหญ่สว่นใหญ่จะไม่เช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัเพื่อ
ด ำเนินกิจกำรเองแตจ่ะแตง่ตัง้ให้เจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนันัน้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั ท ำให้กำรตดัสินใจให้บริษัทเช่ำ
สถำนีบริกำรน ำ้มนัจึงนำ่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่เจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนัเดิมมำกกวำ่กำรด ำเนินธุรกิจเอง 

 
ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีกำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัเป็นจ ำนวน 1 รำยในปี 2553 และ 5 รำยในปี 2555 ซึ่ง

คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1.3 ของจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ณ สิน้ปี 2553  และ ณ สิน้ปี 
2555 ตำมล ำดบั โดยสำเหตทุี่ไมม่ีกำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัสว่นใหญ่ เกิดจำกบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
สถำนีบริกำรน ำ้มันเหล่ำนัน้มีผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ จึงไม่มีต่ออำยุสญัญำ ดงันัน้ บริษัทจึง
คำดกำรณ์วำ่ควำมเสีย่งจำกกำรท ำสญัญำเช่ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีอำยสุัน้จะไม่สง่ผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในระยะยำว 
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1.2.6 ควำมเสีย่งจำกกำรไมต่อ่สญัญำของตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 
 
บริษัทมีกำรตกลงท ำสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมกบัผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั

อิสระที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท บริษัทจะอนุญำตให้ตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทใช้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “PT” ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัของตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท (“สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
DODO”) โดยตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทจะต้องซือ้น ำ้มนัจำกบริษัทในแต่ละเดือนตำมจ ำนวนที่ตกลงไว้ในสญัญำ 
ในขณะท่ี บริษัทตกลงวำ่รำคำน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยให้กับตวัแทนจ ำหนำ่ยจะท ำให้ตวัแทนจ ำหนำ่ยได้รับสว่นแบง่ก ำไร 
(ค่ำกำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท) ไม่น้อยกว่ำอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำ ทัง้นี ้ สญัญำแต่งตัง้ตวัแทน
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมโดยทัว่ไปจะมีอำยุสญัญำ 5 ปี บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท
อำจจะไม่ต่ออำยุสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเมื่อครบก ำหนดสญัญำ สง่ผลให้บริษัทจะสญูเสีย
รำยได้และก ำไรจำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทได้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจกบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทในลกัษณะที่เป็นพนัธมิตร

ทำงธุรกิจที่ดีต่อกัน โดยบริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรส่งมอบน ำ้มนัที่มีคุณภำพและตรงต่อเวลำให้กับตวัแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนั และกำรก ำหนดส่วนแบ่งก ำไร (ค่ำกำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท) ที่เป็นธรรมให้กับตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนั ซึง่เป็นสิง่ส ำคญัที่สร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมพงึพอใจให้กบัผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัให้ยงัคงเป็น
ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทตอ่ไป บริษัทยงัให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือกบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่อง 
เช่น กำรสนบัสนุนวสัดแุละอุปกรณ์ในกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มนัของตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั และกำรจ ำหน่ำยวสัดุ
ส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ ในรำคำที่มีส่วนลด เพื่อให้ตัวแทนจ ำหน่ำยสำมำรถจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยได้ในลกัษณะ
เดียวกับสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท นอกจำกนี ้กำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ในครัง้นีจ้ะช่วยสร้ำง
ภำพลกัษณ์ที่ดีให้กับบริษัทและตรำสินค้ำของบริษัท ดงันัน้ บริษัทคำดว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ต่อสญัญำของตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทไมน่ำ่จะสง่ผลกระทบตอ่ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.2.7 ควำมเสีย่งจำกกำรก ำหนดสว่นแบง่ก ำไรขัน้ต ่ำให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 

 
ในกำรท ำสญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท บริษัทตกลงกบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทว่ำรำคำ

น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยจะท ำให้ตวัแทนจ ำหนำ่ยได้รับสว่นแบง่ก ำไร (คำ่กำรตลำดส ำหรับตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท) ไมน้่อยกวำ่อตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำ บริษัทจึงมีควำมเสีย่งที่หำกคำ่กำรตลำดส ำหรับกำรขำยปลีก
น ำ้มนัลดต ่ำลงมำก แตบ่ริษัทยงัต้องจ ำหนำ่ยน ำ้มนัในรำคำที่ท ำให้ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัยงัคงได้รับสว่นแบง่ก ำไรไมน้่อยกวำ่
ที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ บริษัทอำจมีก ำไรไม่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำนหรืออำจจะไม่มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กับ
ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั 

 
อยำ่งไรก็ตำม ในกำรขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT บริษัทมุ่งเน้นกำรลงทนุเพื่อขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่บริษัทย่อย

เป็นผู้ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท COCO) เป็นหลกั ท ำให้ในอนำคตสัดส่วนจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มันที่
บริหำรงำนโดยตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO) ต่อสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทัง้หมดมี
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แนวโน้มลดลง โดย ณ สิน้ปี 2552 ถึง ปี 2555 จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO คิดเป็นร้อยละ 59.3 ร้อยละ 45.6 
ร้อยละ 37.8 และร้อยละ 30.8 ของจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทัง้หมด ตำมล ำดบั โดยบริษัทคำดกำรณ์ว่ำในอนำคต
จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท DODO จะคิดเป็นประมำณร้อยละ 20 ของจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทัง้หมด 
ผลกระทบจำกกำรก ำหนดสว่นแบง่ก ำไรขัน้ต ่ำให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทก็จะลดลง 

 
นอกจำกนี ้ในกรณีที่ภำครัฐก ำหนดมำตรกำรเพื่อควบคมุรำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิงบำงประเภทจนเป็นเหตใุห้ค่ำ

กำรตลำดลดต ่ำลงจนอำจสง่ผลกระทบต่อกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัประชำชนทัว่ไปได้ ภำครัฐจะออกมำตรกำรอื่น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง ท ำให้ภำยหลงักำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ค่ำ
กำรตลำดก็จะปรับเพิ่มขึน้ไปยงัระดบัที่เหมำะสมอีกครัง้ รวมทัง้ บริษัทยงัมีกำรบริหำรจดักำรต้นทนุที่มีประสิทธิภำพ ท ำให้
บริษัทยงัคงมีอตัรำก ำไรเพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำนแม้ว่ำค่ำกำรตลำดจะลดต ่ำลงกว่ำระดบัที่เหมำะสม ดงันัน้ บริษัทจึง
เช่ือว่ำในอนำคตควำมเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของสว่นแบ่งก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.2.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและผู้ ประกอบกำร

อตุสำหกรรม 
 
บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม คิดเป็น ร้อย

ละ 31.3 และ ร้อยละ 32.9 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง ในปี 2554 และในปี 2555 ตำมล ำดบั โดยลกูค้ำที่
ส ำคญัในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ได้แก่ ผู้ ค้ำส่งน ำ้มนัรำยอื่น ที่
ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะพ่อค้ำคนกลำงที่ซือ้น ำ้มันมำเพื่อจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้ ใช้น ำ้มนัหรือผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่น ซึ่ง ในธุรกิจ
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงเรียกผู้ ค้ำส่งน ำ้มนัลกัษณะนีว้่ำ Jobber (“ผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber”) ทัง้นี ้บริษัทจ ำหน่ำย
น ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยใหญ่ 10 รำยแรก คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75.4 และ ร้อยละ 75.7 ของปริมำณ
น ำ้มนัที่บริษัทจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม ในปี 
2554 และในปี 2555 ตำมล ำดบั โดยเฉพำะผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยที่ใหญ่ที่สดุ บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 29.8 และ ร้อยละ 19.3 ของปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนั
รำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม ในปี 2554 และในปี 2555 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยหลกั 10 
รำยแรก ไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัท รวมถึงบริษัทไม่มีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ำ้มนักบัผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber บริษัท
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลกูค้ำที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยใหญ่ ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม หำกในอนำคตผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยใหญ่เหล่ำนีไ้ม่ซือ้
น ำ้มนัจำกบริษัทอีกตอ่ไป ก็จะสง่ผลกระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber รำยใหญ่เหลำ่นี ้มีกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกบับริษัทมำเป็นเวลำนำนและมี

ควำมสมัพนัธ์ที่ดีกับบริษัท บริษัทเช่ือว่ำหำกบริษัทยงัคงจ ำหน่ำยน ำ้มนัที่มีคุณภำพ และรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัเป็นรำคำที่
สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ รวมถึงกำรให้บริกำรที่ดีและกำรส่งมอบน ำ้มันตรงต่อเวลำ เหมือนกับในปัจจุบัน ผู้ ค้ำน ำ้มัน
ประเภท Jobber รำยใหญ่เหลำ่นีจ้ะยงัคงซือ้น ำ้มนักบับริษัทต่อไป ทัง้นี ้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท 
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Jobber รำยใหญ่เหลำ่นีม้ีจ ำนวนเพิ่มขึน้ทกุปี โดยปริมำณกำรจ ำหน่ำยในปี 2553 ถึงปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 124.9 ร้อยละ 
182.7 และร้อยละ 58.3 จำกปีก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือว่ำโอกำสที่บริษัทจะสญูเสียลกูค้ำรำยใหญ่ในธุรกิจ
ค้ำสง่น ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมเหลำ่นีไ้ปนำ่จะอยูใ่นระดบัต ่ำ 

 
1.2.9 ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนของบริษัท 

 
จำกกำรที่รำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงมีควำมผนัผวนค่อนข้ำงสงู บริษัทจึงจ ำเป็นต้องมีบคุลำกรที่มีประสบกำรณ์และ

ควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจดักำรท่ีเก่ียวกบักำรจดัหำและจ ำหน่ำยน ำ้มนั ได้แก่ กำรจดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลิงในรำคำและ
ปริมำณที่เหมำะสม กำรก ำหนดปริมำณกำรส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่เหมำะสมส ำหรับกำรจ ำหน่ำยในแต่ละช่วงเวลำ และ
กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่เหมำะสมและสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำร
จดักำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัเพื่อให้บริษัทสำมำรถขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิไปยงัคลงัน ำ้มนัและสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทได้
ทนัต่อควำมต้องกำรและเพียงพอส ำหรับกำรจ ำหน่ำยให้กับลกูค้ำ โดยไม่ต้องส ำรองน ำ้มนัในปริมำณที่มำกเกินควำม
จ ำเป็น กำรขำดบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหลำ่นีอ้ำจมีสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

 
อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่กล่ำวมำนี ้ท ำงำนให้กับบริษัทมำเป็นเวลำนำนจึงมีควำม

ผูกพันกับบริษัท ในขณะที่บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของบุคลำกรของบริษัทจึงได้มีกำรพิจำรณำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนที่เหมำะสมให้กบัพนกังำนโดยอ้ำงอิงจำกอตัรำค่ำตอบแทนในอตุสำหกรรมเดียวกนั เพื่อให้จูงใจให้บคุลำกร
ของบริษัทต้องกำรที่จะท ำงำนกับบริษัทเป็นระยะเวลำยำวนำน และสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของ
พนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงกำรพิจำรณำเลือ่นขัน้ให้กบัพนกังำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่ในต ำแหน่งที่เหมำะสม
เพื่อใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพฒันำองค์กรได้เต็มควำมสำมำรถ นอกจำกนี ้กำรน ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ก็จะยิ่งท ำให้บริษัทมีควำมน่ำเช่ือถือและมีควำมมัน่คงในมมุมองของพนกังำนที่ปฏิบตัิงำนในปัจจุบนั 
และพนกังำนใหมท่ี่บริษัทจ ำเป็นต้องรับเพิ่มเพื่อรองรับกำรขยำยงำนของบริษัทในอนำคตด้วย ดงันัน้ บริษัทคำดว่ำควำม
เสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.2.10 ควำมเสีย่งจำกอบุตัิเหตภุำยในคลงัน ำ้มนัที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบและควำมเสยีหำยตอ่บริษัทและสิง่แวดล้อม 

 
ปัจจบุนับริษัทมีกำรลงทนุในคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลงิเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 7 แหง่ทัว่ทกุภำคในประเทศ เพื่อส ำรองน ำ้มนั

ไว้รองรับกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้เนื่องจำกน ำ้มนัเชือ้เพลงิเป็นวตัถไุวไฟ กำรปฏิบตัิงำนในแต่ละ
วนั หำกพนกังำนที่ปฏิบตัิหน้ำที่ประมำทเลินเลอ่อำจก่อให้เกิดอบุตัิเหตุ เช่น ไฟไหม้ ท่อน ำ้มนัร่ัว และ กำรระเบิดภำยใน
คลงัน ำ้มนั เป็นต้น ซึง่จะก่อให้เกิดควำมเสยีหำยและผลกระทบตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของบริษัท พนกังำน และ ประชำชนที่
อำศยัอยู่ในพืน้ที่ใกล้กบัคลงัน ำ้มนั รวมถึงสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อช่ือเสียง ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
อยำ่งมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัดีถึงควำมเสี่ยงดงักลำ่วที่อำจจะเกิดขึน้ได้ บริษัทจึงได้ลงทนุในระบบท่อและคลงัที่
ได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยั และจดัให้มีกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตำมตำรำงที่ก ำหนดไว้
อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้คลงัน ำ้มนัของบริษัทเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี ้บริษัทยงัจดัตัง้สว่นควำมปลอดภยัและ
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สิ่งแวดล้อมขึน้เพื่อท ำหน้ำที่วิเครำะห์และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละสว่นที่อำจส่งผลกระทบต่อควำม
ปลอดภยัของพนกังำนท่ีปฏิบตัิงำนและบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
และจดัท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบตัิงำน และ คู่มือวิธีป้องกนัภยัและระงบัเหตทุี่เกิดขึน้ ให้กบัพนกังำนในหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  
เช่น กำรก ำหนดข้อห้ำมไม่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนเข้ำไปในพืน้ที่ปฏิบัติงำนภำยในคลงัน ำ้มันก่ อนได้รับ
อนุญำต กำรห้ำมน ำสิ่งที่อำจก่อให้เกิดประกำยไฟเข้ำไปในพืน้ที่ปฏิบตัิงำนเด็ดขำด และกำรก ำหนดมำตรกำรส ำหรับ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรร่ัวไหลของน ำ้มนัลงสูแ่ม่น ำ้ส ำหรับคลงัน ำ้มนัที่สำมำรถรับน ำ้มนัทำงน ำ้ ซึ่งได้แก่ คลงัน ำ้มนั
แมก่ลอง และคลงัน ำ้มนัชมุพร 

 
บริษัทยังเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในสมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อมของกลุ่มอุตสำหกรรมน ำ้มัน (Oil Industry 

Environmental Safety Group Association: IESG) ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในกำรยกระดบัมำตรฐำนและพฒันำบคุลำกรด้ำน
ควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกนัระหวำ่งผู้ ประกอบกำรในธุรกิจปิโตรเลยีมขนำดใหญ่ในกำร
ป้องกนัและแก้ไขปัญหำน ำ้มนัร่ัวไหลลงแหลง่น ำ้และพืน้ดิน รวมถึงกำรระงบัเหตฉุกุเฉินต่ำงๆ บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่
สว่นควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมเป็นตวัแทนในกำรท ำกิจกรรมร่วมกบัสมำชิกใน  IESG ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทได้ร่วมกับ 
IESG และหน่วยงำนรำชกำรจดัฝึกอบรบเร่ืองกำรป้องกนัภยัต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ และบริษัทยงัสนบัสนนุอปุกรณ์และ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำร่วมระงบัเหตฉุกุเฉินตำ่งๆ 

 
ตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของบริษัท บริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่

เก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมและสิง่แวดล้อม และไมเ่คยมีปัญหำวำ่ปฏิบตัิไมผ่ำ่นมำตรฐำนของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
นอกจำกนี ้คลงัน ำ้มนัทัง้ 7 แห่งของบริษัทไม่ได้ตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชนที่มีผู้อยู่อำศยัหนำแน่น โดยจะอยู่ห่ำงจำกบ้ำนเรือน
ของประชำชนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ดงันัน้ หำกเกิดอบุตัิเหตขุึน้ก็นำ่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชนมำกนกั และบริษัทยงัได้
มีกำรท ำประกนัภยัคุ้มครองควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของบริษัทและพนกังำน รวมถึงประชำชนที่อยู่
อำศยัในพืน้ท่ีใกล้กบัคลงัน ำ้มนั ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือวำ่บริษัทได้ลดโอกำสกำรเกิดอบุตัิเหตภุำยในคลงัน ำ้มนัให้อยู่ในระดบั
ต ่ำ และป้องกนัผลกระทบและควำมเสียหำยที่อำจมีต่อบริษัทและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และจะไม่สง่ผล
กระทบตอ่ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.2.11 ควำมเสีย่งจำกอบุตัิเหตทุี่อำจเกิดขึน้ในระหวำ่งกำรขนสง่น ำ้มนัโดยรถขนสง่น ำ้มนัของบริษัท 

 
บริษัทให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัให้กบับริษัทยอ่ยและลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ในกำรให้บริกำร

ดงักลำ่ว บริษัทใช้รถบรรทุกน ำ้มนัขนสง่น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์และจุดจ่ำยน ำ้มนัต่ำงๆ ไปยงัคลงัน ำ้มนัของ
บริษัทในพืน้ที่ต่ำงๆ ก่อนกระจำยน ำ้มันไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มันและจุดส่งมอบน ำ้มันของลูกค้ำในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มัน
เชือ้เพลิง บริษัทจึงมีควำมเสี่ยงที่รถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัทอำจเกิดอบุตัิเหตใุนระหว่ำงกำรขนสง่น ำ้มนัได้ โดยอบุตัิเหตุ
ดงักลำ่วอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนกังำนขบัรถ พนักงำนประจ ำรถ รวมถึงบคุคลที่
สญัจรไปมำบริเวณสถำนท่ีเกิดเหต ุ
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ทัง้นี ้บริษัทได้ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จำกอุบตัิเหตดุงักลำ่ว โดยได้ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อป้องกัน
และลดควำมเสีย่งในกำรเกิดอบุตัิเหตรุะหวำ่งกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ โดยบริษัทก ำหนดให้พนกังำนขบัรถทกุรำยจะต้อง
เข้ำรำยงำนตวัเพื่อตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของพนกังำนขบัรถก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำนในแตล่ะวนั โดยผู้บงัคบับญัชำจะสุม่
ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด สุ่มตรวจปัสสำวะเพื่อทดสอบกำรใช้สำรกระตุ้นและสำรเสพติด รวมถึงตรวจดูสภำพ
ร่ำงกำยในเร่ืองกำรพกัผอ่นอยำ่งเพียงพอ และควำมเจ็บป่วยที่อำจสง่ผลตอ่กำรขบัรถบรรทกุน ำ้มนั หำกพนกังำนขบัรถคน
ใดไม่ผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้อมจะถูกสัง่พักงำนในวันนัน้  และมีกำรก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้ ไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของบริษัท โดยเฉพำะพนกังำนขบัรถที่ตรวจพบกำรใช้สำรกระตุ้นหรือสำรเสพติดหรือดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ในขณะปฏิบัติงำน บริษัทจะให้ออกจำกงำนทันทีและบันทึกประวัติไว้  บริษัทยังก ำหนดให้พนักงำนขับรถยังมีหน้ำที่
ตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของรถบรรทกุน ำ้มนัก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำนตำมรำยกำรท่ีบริษัทก ำหนดไว้ หำกรถบรรทกุน ำ้มนัคนั
ใดไมผ่ำ่นกำรตรวจสภำพควำมพร้อมจะถกูห้ำมไมใ่ห้ใช้งำนจนกวำ่จะด ำเนินกำรซอ่มแซมแล้วเสร็จ 

 
นอกจำกนี ้เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่ยงัได้ศกึษำและก ำหนดเส้นทำงเดินรถที่เหมำะสมและปลอดภยัส ำหรับกำรขนสง่

น ำ้มนัเชือ้เพลิง และก ำหนดให้พนกังำนขบัรถทกุคนมีหน้ำที่ศึกษำเส้นทำงและขบัรถบรรทกุน ำ้มนัตำมเส้นทำงที่ก ำหนด 
ส ำหรับเส้นทำงเดินรถที่มีระยะทำงไกล เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่จะก ำหนดจุดพกัรถที่เหมำะสมไว้บนเส้นทำง เพื่อให้พนกังำน
ขบัรถได้พกัผ่อนอย่ำงเหมำะสม โดยจุดพกัรถที่ก ำหนดจะเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท COCO ขนำดใหญ่ที่อยู่บน
เส้นทำงนัน้ๆ กำรพกัจอดรถบรรทุกน ำ้มนัภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ท ำให้ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั
สำมำรถช่วยสงัเกตพฤติกรรมของพนกังำนขบัรถ จึงช่วยควบคมุไมใ่ห้พนกังำนขบัรถมีกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้
สำรเสพติดตำ่งๆ รวมถึงไมเ่ปิดโอกำสให้ยกัยอกหรือปลอมปนน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยในรถบรรทกุน ำ้มนั บริษัทยงัก ำหนดให้มี
พนกังำนขบัรถ 2 คนตอ่รถบรรทกุน ำ้มนั 1 คนั ท ำหน้ำที่ขบัรถบรรทกุน ำ้มนัและพกัผอ่นสลบักนัไปส ำหรับเส้นทำงเดินรถที่
มีระยะทำงไกล  

 
บริษัทยงัลงทุนติดตัง้ระบบแสดงพิกดัผ่ำนดำวเทียม (“ระบบ GPS”) กบัรถบรรทกุน ำ้มนัทุกคนัของบริษัท และ

ติดตัง้ซอฟท์แวร์ส ำหรับแสดงผลข้อมลูของรถบรรทกุน ำ้มนัท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรขนสง่น ำ้มนั ท ำให้เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่สำมำรถ
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนขบัรถได้ทนัที จึงสำมำรถควบคมุไมใ่ห้พนกังำนขบัรถบรรทกุน ำ้มนัเร็วเกินกว่ำอตัรำ
ที่บริษัทก ำหนดหรือขบัออกนอกเส้นทำง โดยพนักงำนขับรถที่ใช้ควำมเร็วเกินจะถูกว่ำกล่ำวตกัเตือนและลงโทษตำม
ระเบียบของบริษัท กำรตรวจสอบและควบคมุควำมประพฤติของพนกังำนขบัรถอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม สง่ผลให้กำร
เกิดอบุตัิเหตจุำกกำรขนสง่น ำ้มนัของบริษัท มีจ ำนวนเพียง 33 ครัง้ จำกกำรขนสง่ทัง้สิน้ 35,794 เที่ยว ในปี 2554 และ มี
จ ำนวนเพียง 59 ครัง้ จำกกำรขนสง่ทัง้สิน้ 51,936 เที่ยว ในปี 2555 โดยคิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.1 ของจ ำนวนครัง้ที่ขนสง่
ทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทมีกำรท ำประกนัภยัรถบรรทกุน ำ้มนัซึง่ครอบคลมุถึงควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้กบัรถบรรทกุน ำ้มนัและ
อปุกรณ์ภำยในรถบรรทกุน ำ้มนั น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (สนิค้ำ) ภำยในรถบรรทกุน ำ้มนั และพนกังำนขบัรถ รวมถึงควำมเสียหำย
ที่อำจเกิดขึน้กับบุคคลที่สำม ดงันัน้ บริษัทคำดว่ำควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุที่อำจเกิดในระหว่ำงกำรขนส่งน ำ้มันโดย
รถบรรทกุน ำ้มนัจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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1.2.12 ควำมเสีย่งจำกกำรทจุริตระหวำ่งกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำน 
 
สนิค้ำหลกัที่บริษัทจ ำหน่ำย คือ น ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์ที่เป็นที่ต้องกำรโดยทัว่ไปและมีรำคำสงู 

ในขณะท่ี บริษัทจ ำเป็นต้องใช้พนกังำนเป็นจ ำนวนมำก เช่น พนกังำนขบัรถส ำหรับกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงจำกโรงกลัน่
น ำ้มันและจุดจ่ำยน ำ้มนัต่ำงๆ ไปยงัคลงัน ำ้มันของบริษัทในแต่ละพืน้ที่และขนส่งน ำ้มันจำกคลงัน ำ้มนัของบริษัทเพื่อ
กระจำยไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัแตล่ะแหง่ และ พนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั ซึ่งได้แก่ ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั
และพนกังำนบริกำรหน้ำลำน ส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ใช้บริกำรภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัและรับช ำระ
เงินค่ำน ำ้มนั ซึ่งส่วนมำกจะช ำระเป็นเงินสด ดงันัน้ บริษัทมีควำมเสี่ยงที่พนกังำนของบริษัทอำจกระท ำกำรทุจริตหรือ
ยกัยอกทรัพย์ของบริษัทได้ในหลำยลกัษณะ เช่น กำรยกัยอกและปลอมปนน ำ้มนัในระหว่ำงกำรขนสง่น ำ้มนั กำรยกัยอก
และปลอมปนน ำ้มนัในถงัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั และ กำรยกัยอกเงินสดที่รับจำกกำรช ำระเงินคำ่
สนิค้ำ เป็นต้น 

 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนกัถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรทจุริตหรือยกัยอกทรัพย์ของบริษัทดงักลำ่ว 

บริษัทจึงได้ก ำหนดมำตรกำรควบคมุภำยในต่ำงๆ เพื่อป้องกนัปัญหำกำรทจุริตหรือยกัยอกทรัพย์ ส ำหรับปัญหำเร่ืองกำร
ยกัยอกและปลอมปนน ำ้มนัในระหวำ่งกำรขนสง่น ำ้มนั บริษัทก ำหนดให้มีกำรใช้ซีลน ำ้มนัในกำรปิดผนึกช่องรับน ำ้มนัและ
วำล์วจ่ำยน ำ้มนัในรถบรรทกุน ำ้มนัและระบหุมำยเลขซีลน ำ้มนัดงักลำ่วในเอกสำรกำรขนสง่น ำ้มนั เมื่อรถบรรทกุน ำ้มนัไป
ถึงสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT หรือจดุรับมอบน ำ้มนัของลกูค้ำ ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือลกูค้ำจะท ำกำรตรวจเช็คควำม
สมบูรณ์ของซีลน ำ้มันและควำมถูกต้องของหมำยเลขซีลน ำ้มันที่แสดงในเอกสำร ก่อนรับมอบน ำ้มันเชือ้เพลิงจำก
รถบรรทกุน ำ้มนั และตรวจสอบปริมำณน ำ้มนัในรถบรรทกุน ำ้มนักบัแป้นแสดงระดบัน ำ้มนัภำยในถงัน ำ้มนักับจ ำนวนที่
ระบไุว้ในเอกสำรกำรขนสง่น ำ้มนั รวมถึงตรวจวดัปริมำณน ำ้มนัในถงัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิก่อนและหลงักำรรับมอบน ำ้มนั
เพื่อตรวจสอบปริมำณน ำ้มนัที่ขนถ่ำยจำกรถบรรทุกน ำ้มนัอีกครัง้ นอกจำกนี  ้บริษัทลงทุนติดตัง้ระบบแสดงพิกัดผ่ำน
ดำวเทียม (“ระบบ GPS”) ในรถบรรทกุน ำ้มนัแต่ละคนั และติดตัง้ซอฟท์แวร์ส ำหรับแสดงข้อมลูของรถบรรทกุน ำ้มนัที่อยู่
ระหว่ำงกำรขนส่งน ำ้มนั เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่จึงสำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งของรถบรรทุกน ำ้มนัทุกคนัที่อยู่ระหว่ำงกำร
ขนส่งน ำ้มนั และตรวจสอบควำมผิดปกติที่เกิดขึน้กบัรถบรรทุกน ำ้มนัแต่ละคันได้ทนัที เช่น กำรขบัรถบรรทกุน ำ้มนัออก
นอกเส้นทำงที่ก ำหนด กำรจอดพกัรถบรรทุกน ำ้มนัอื่นที่ไม่อยู่ในจุดจอดพกัที่บริษัทก ำหนด  และกำรจอดพกัรถบรรทุก
น ำ้มนันำนกว่ำที่ก ำหนด เป็นต้น หำกมีข้อบ่งชีค้วำมผิดปกติใดๆ เจ้ำหน้ำที่ขนสง่จะเรียกพบพนกังำนขบัรถคนดงักลำ่ว
และให้ชีแ้จงเหตผุล หำกพนกังำนขบัรถไมส่ำมำรถชีแ้จงเหตผุลได้พนกังำนขบัรถจะมีควำมผิดและมีโทษถึงขึน้ให้ออกจำก
งำน 

 
ส ำหรับกำรยกัยอกและปลอมปนน ำ้มนัในถงัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั และกำรยกัยอกเงิน

สดที่รับจำกกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำ บริษัทก ำหนดให้ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือเจ้ำหน้ำที่บญัชีสถำนีบริกำรน ำ้มนัมี
หน้ำที่บนัทึกข้อมลูที่เก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในแต่ละวนั เช่น ปริมำณน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยแต่ละประเภท จ ำนวนเงินที่ได้
จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัแต่ละประเภท เลขมิเตอร์แสดงปริมำณน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยของตู้จ่ำยน ำ้มนัแต่ละตู้  และ ปริมำณ
น ำ้มนัในถังส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั เป็นต้น ลงในซอฟท์แวร์กำรจดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั โดย
ข้อมลูทัง้หมดจะถกูสง่ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ตมำยงัฐำนข้อมลูที่ส ำนกังำนใหญ่ และผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัจะต้องโอน
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เงินสดที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัแต่ละวนัให้กบัส ำนกังำนใหญ่ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินที่ประจ ำอยู่ที่ส ำนกังำน
ใหญ่จึงสำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเปรียบเทียบกับจ ำนวนเงินสดที่ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัโอนเข้ำ
บญัชีในแตล่ะวนั หำกข้อมลูกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัไม่สอดคล้องกบัจ ำนวนเงินที่โอนเข้ำบญัชี หรือมีกำรจดัท ำข้อมลูหรือโอน
เงินเข้ำบญัชีล่ำช้ำกว่ำก ำหนด หรือปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันในแต่ละวนัเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั เป็นต้น 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินจะประสำนงำนกบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรค้ำปลีกเพื่อแจ้งให้ผู้จดักำรเขตหรือผู้จดักำรภำค
เข้ำไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีปัญหำเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัและพนกังำนภำยใน
สถำนีบริกำรน ำ้มนั นอกจำกนี ้บริษัทยงัก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สว่นตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่สุม่ตรวจสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
PT ที่ PTC เป็นผู้บริหำรงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) เป็นประจ ำทกุเดือน เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของ
ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัและพนกังำน รวมถึงก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคุณภำพน ำ้มันน ำหน่วย
ตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัเคลือ่นท่ี (Mobile Lab) ไปสุม่ตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัท่ีจ ำหนำ่ยในแตล่ะสถำนีบริกำรน ำ้มนั ท ำ
ให้ช่วยป้องกนัปัญหำกำรปลอมปนน ำ้มนัเชือ้เพลงิในถงัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั 

 
ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้พนกังำนขบัรถบรรทกุน ำ้มนั ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั ผู้จดักำรร้ำนสะดวกซือ้ พนกังำน

เก็บเงินประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั และ พนกังำนเก็บเงินประจ ำร้ำนสะดวกซือ้ ต้องท ำประกนักำรปฏิบตัิงำน หรือมีบคุคล
ค ำ้ประกนั และก ำหนดให้พนกังำนท่ีทจุริตและยกัยอกทรัพย์สนิของบริษัทมีโทษถึงขัน้ไลอ่อกจำกงำน โดยในปี 2554 และ
ในปี 2555 บริษัทมีควำมเสยีหำยเนื่องจำกกำรทจุริตเป็นจ ำนวนเงินเทำ่กบั 4.58 ล้ำนบำท และ 5.97 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
โดยคิดเป็นร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.01 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรในปี 2554 และในปี 2555 ตำมล ำดบั 
ซึง่ถือวำ่ต ่ำมำก ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือว่ำควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตระหว่ำงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำนจะไม่สง่ผลกระทบ
อยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 
1.2.13 ควำมเสีย่งจำกปัญหำอทุกภยัของประเทศ 

 
กำรท่ีบริษัทมีสถำนีบริกำรน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำกและกระจำยตวัอยูท่ัว่ทกุภำคของประเทศ บริษัทจึงมีควำมเสี่ยง

ที่จะได้รับผลกระทบจำกปัญหำอทุกภยัในพืน้ที่ต่ำงๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้เป็นประจ ำทกุปี โดยในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่
ประเทศไทยประสบปัญหำอทุกภยัรุนแรงและเป็นเวลำนำนกว่ำที่เคยเกิดขึน้ในอดีตที่ผ่ำนมำ สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่
บริษัทย่อยเป็นผู้บริหำร (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อทุกภยัมีจ ำนวนทัง้สิน้ 15 
สถำนี (บำงสถำนีบริกำรน ำ้มนัอำจมีร้ำนสะดวกซือ้ที่ตัง้อยู่)  ส่งผลให้บริษัทไม่สำมำรถจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในสถำนี
บริกำรท่ีมีน ำ้ทว่มขงั และมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงและซ่อมแซมสถำนีบริกำรน ำ้มนัภำยหลงัน ำ้ลด อย่ำงไรก็ตำม สถำนี
บริกำรท่ีได้รับผลกระทบดงักลำ่วมีคำ่ควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิรวมกนั 16.51 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของก ำไร
ขัน้ต้นในปี 2554 ทัง้นี ้บริษัทอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรเรียกร้องคำ่สนิไหมทดแทนจำกบริษัทประกนัภยั 

 
ในปี 2555 เจ้ำหน้ำที่สว่นควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อมได้จดัเตรียมคูม่ือเพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเกิดเหตุ

น ำ้ท่วมให้แต่ละสถำนีบริกำรน ำ้มนัได้ปฏิบตัิตำมเพื่อลดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัและร้ำน
สะดวกซือ้ โดยคู่มือดงักลำ่วแสดงขัน้ตอนกำรป้องกนัควำมสญูเสียและควำมเสียหำยจำกภยัน ำ้ท่วมที่มีต่อ ระบบท่อส่ ง
น ำ้มนัเชือ้เพลิงและถงัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั น ำ้มนัเชือ้เพลิงในถงัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิง และ 
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ระบบไฟฟ้ำภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั รวมถึงสิ่งปลกูสร้ำงและอุปกรณ์ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัและร้ำนสะดวกซือ้  
นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรท ำประกนัควำมเสีย่งภยัทกุชนิด  (All Risk) ส ำหรับทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ซึง่ได้แก่ คลงัน ำ้มนั สถำนีบริกำรน ำ้มนัและร้ำนสะดวกซือ้ และรถขนสง่น ำ้มนั รวมถึงน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่เก็บส ำรองในคลงั
น ำ้มนัและสถำนีบริกำรน ำ้มนั และสนิค้ำอปุโภคบริโภคภำยในร้ำนสะดวกซือ้ และยงัท ำประกนัเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลมุ
ถึงควำมเสียหำยที่เกิดจำกอุทกภยั บริษัทจึงสำมำรถเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกผู้ รับประกนัภยัในกรณีที่เกิดควำม
เสยีหำย ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือว่ำควำมเสี่ยงจำกปัญหำอทุกภยัของประเทศจะไม่สง่ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
1.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

 
1.3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอ ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร 

 
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ประกอบไปด้วย กลุม่ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือ

หุ้นรวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว จ ำนวน 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ครอบครัวรัชกิจประกำร นำยศกัดิ์

อนนัต์ วิจิตรธนำรักษ์ และ กลุม่ครอบครัววชิรศกัดิ์พำนิช (รวมเรียกว่ำ “กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่”) ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
2555 กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นในบริษัทรวมกนัทัง้สิน้ ร้อยละ 83.1 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว (โดยกลุม่ครอบครัวรัช
กิจประกำร ถือหุ้นร้อยละ 43.8 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว นำยศกัดิ์อนนัต์ วิจิตรธนำรักษ์ ถือหุ้นร้อยละ 26.8 ของทนุจด
ทะเบียนช ำระแล้ว และ กลุม่ครอบครัววชิรศกัดิ์พำนิช ถือหุ้นร้อยละ 12.5 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว) และภำยหลงักำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่จะถือหุ้นในบริษัทรวมกนัทัง้สิน้ ร้อยละ 62.3 ของทนุจดทะเบียน
ช ำระแล้ว (รำยละเอียดเก่ียวกับสดัส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ทัง้ก่อนและหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้
แสดงอยูใ่นสว่นท่ี 2 ข้อที่ 8. เร่ืองโครงสร้ำงเงินทนุ ภำยใต้หวัข้อที ่8.2 เร่ืองผู้ ถือหุ้น) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่จึงยงัคงมีอ ำนำจ
ควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ส ำหรับกำรขอมติใดๆ ที่ต้องใช้เสยีงข้ำงมำกในกำรลงคะแนนเสยีง และสำมำรถควบคมุกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัทผำ่นกำรด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบริษัท ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัท
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอให้ที่
ประชมุพิจำรณำ 

 
อยำ่งไรก็ตำม กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ประกอบไปด้วย กลุม่ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 10 จ ำนวน 3 

กลุม่ ซึง่ทัง้ 3 กลุม่มีควำมเป็นอิสระตอ่กนัในกำรตดัสนิใจในเร่ืองกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ท ำให้สำมำรถถ่วงดลุอ ำนำจ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและลงคะแนนในมติที่มีควำมส ำคญัต่อกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคญัของบริษัท 
นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรโดยบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรอย่ำงชดัเจน เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรแตง่ตัง้บคุคลภำยนอกเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คนจำกกรรมกำรบริษัททัง้หมด 9 คน เพื่อท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุกำรตดัสนิใจ และพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรตำ่งๆ ก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท 
 

1.4.1 ควำมเสีย่งในเร่ืองตลำดรองส ำหรับกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
 
บริษัทมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนต่อประชำชนในครัง้นีก้่อนที่บริษัทจะได้รับทรำบผลกำร

พิจำรณำกำรรับหุ้ นสำมัญของบริษัทเข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“ตลำด
หลกัทรัพย์”) ซึง่เป็นตลำดรองส ำหรับกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญั ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงมีควำมเสีย่งในเร่ืองสภำพคลอ่งในกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ ลงทุนอำจไม่สำมำรถซือ้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัทได้ในรำคำที่คำดหวังไว้ ท ำให้ไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกบริษัทไมไ่ด้รับอนญุำตจำกตลำดหลกัทรัพย์ให้หุ้นสำมญัของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

 
อยำ่งไรก็ตำม บริษัทได้ยื่นค ำขออนญุำตน ำหลกัทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ

วนัที่ 28 ธันวำคม 2555 และตลำดหลกัทรัพย์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำค ำขอให้รับหุ้นสำมญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัท เซจแคปปิตอล จ ำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัท ได้พิจำรณำ
คณุสมบตัิของบริษัทในเบือ้งต้นแล้วพบวำ่ บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบริุมสิทธ์ิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ปรับปรุงลำ่สดุวนัที่ 1 สิงหำคม 2554) ภำยใต้เกณฑ์ก ำไรสทุธิ (Profit Test) ซึ่งก ำหนดให้บริษัท
ต้องมีก ำไรสทุธิในระยะเวลำ 2 ปี หรือ 3 ปีลำ่สดุก่อนยื่นค ำขอรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท โดยในปีลำ่สดุก่อนยื่นค ำ
ขอมีก ำไรสทุธิไมน้่อยกวำ่ 30 ล้ำนบำท และมีก ำไรสทุธิในงวดสะสมก่อนยื่นค ำขอ ยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองกำรกระจำยกำร
ถือหุ้นให้แก่นกัลงทนุรำยยอ่ยที่ก ำหนดให้บริษัทจะต้องมีผู้ ถือหุ้นสำมญัรำยยอ่ยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย และจะต้องถือหุ้น
รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วหลงักำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ตำม ที่
ปรึกษำทำงกำรเงินคำดวำ่ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครัง้นี ้บริษัทจะมีคณุสมบตัิเก่ียวกบักำรกระจำยกำร
ถือหุ้นให้แก่นกัลงทนุรำยยอ่ยครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น 


