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1) ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 
 

1.1) งบการเงนิ 
 

1.1.1) สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชี 
 
สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2556 
 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทและงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ส ำหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม 2556 ซึ่งสอบทำนโดย นำงสวุิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลข
ทะเบียน 2982 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่ำ ข้อมลูทำงกำร
เงินระหวำ่งกำลดงักลำ่วไมไ่ด้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำก
กำรสอบทำนของผู้สอบบญัชี 

 
1.1.2) ตำรำงสรุปงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
งบดลุส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 (ฉบบัเดิม) ที่ยงัไม่ได้ปรับปรุงผลจำกกำรปฏิบตัิตำม
มำตรฐำนบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ และงบดุลส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่) และงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2556 ที่จดัท ำขึน้โดยน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 
12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ 
 

 

31 ธันวาคม 2555 
(ฉบับเดิม) 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2556 
 

(สอบทานแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 398.84 10.3 398.84 10.2 274.92 7.0 
เงินลงทนุชัว่ครำว 1.79 0.0 1.79 0.0 1.80 0.0 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 277.16 7.1 277.16 7.1 300.08 7.6 
สินค้ำคงเหลือ – สทุธิ 861.76 22.2 861.76 22.0 755.71 19.1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,539.55 39.6 1,539.55 39.3 1,332.51 33.7 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝำกประจ ำที่ใช้เป็นหลกัประกนั 31.57 0.8 31.57 0.8 31.24 0.8 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทอ่ืน 3.46 0.1 3.46 0.1 3.46 0.1 
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 89.98 2.3 89.98 2.3 89.98 2.3 
ที่ดินอำคำรและอปุกรณ์ 2,089.38 53.7 2,089.38 53.4 2,330.66 58.9 
สิทธิกำรเชำ่และคำ่เชำ่ทีด่ินจำ่ยลว่งหน้ำ 111.40 2.9 111.40 2.8 113.72 2.9 
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31 ธันวาคม 2555 
(ฉบับเดิม) 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2556 
 

(สอบทานแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - - 25.48 0.7 27.55 0.7 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 12.13 0.3 12.13 0.3 12.08 0.3 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 12.57 0.3 12.57 0.3 13.48 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,350.50 60.4 2,375.98 60.7 2,622.17 66.3 
รวมสินทรัพย์ 3,890.05 100.0 3,915.53 100.0 3,954.68 100.0 
หนีสิ้น       
หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 408.84 10.5 408.84   10.4    171.15 4.3 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 1,086.79 27.9 1,086.79 27.8 1,188.73 30.1 
สว่นของหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 131.29 3.4 131.29 3.4 144.90 3.7 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 60.00 1.5 60.00 1.5 60.00 1.5 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 39.23 1.0 39.23 1.0 59.48 1.5 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,726.15 44.4 1,726.15 44.1 1,624.27 41.1 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

หนีส้ินตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 451.66 11.6 451.66 11.5 470.14 11.9 
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 273.75 7.0 273.75 7.0 258.75 6.5 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี - - 39.53 1.0 52.62 1.3 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 33.57 0.9 33.57 0.9 32.96 0.8 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 20.05 0.5 20.05 0.5 20.31 0.5 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 779.03 20.0 818.56 20.9 834.79 21.1 
รวมหนีสิ้น 2,505.18 64.4 2,544.71 65.0 2,459.06 62.2 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 1,670.00 42.9 1,670.00 42.7 1,670.00 42.2 
ทนุที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 1,250.00 32.1 1,250.00 31.9 1,250.00 31.6 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม       
จดัสรรแล้ว – ส ำรองตำมกฎหมำย 9.99 0.3 9.99 0.3 11.76 0.3 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 124.80 3.2 110.75 2.8 233.78 5.9 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,384.79 35.6 1,370.74 35.0 1,495.54 37.8 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ ำนำจควบคมุ 0.08 0.0 0.08 0.0 0.09 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,384.87 35.6 1,370.82 35.0 1,495.63 37.8 
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งบก ำไรขำดทนุส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2555 (ฉบบัเดิม) ที่ยงัไม่ได้ปรับปรุงผลจำกกำร
ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ และงบก ำไรขำดทนุส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
มีนำคม 2555 (ปรับปรุงใหม)่ และงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2556 ที่จดัท ำขึน้โดยน ำมำตรฐำนกำร
บญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ 
 

 

31 มีนาคม 2555 
(ฉบับเดิม) 

(สอบทานแล้ว) 

31 มีนาคม 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2556 
 

(สอบทานแล้ว) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ       
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 9,622.21 100.0 9,622.21 100.0 11,874.19 100.0 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง 3.52 0.0 3.52 0.0 3.59 0.0 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 9,625.73 100.0 9,625.73 100.0 11,877.79 100.0 
ต้นทุนจากขายสินค้าและให้บริการ       

ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสินค้ำ (9,217.63) (95.8) (9,217.36) (95.8) (11,307.88) (95.2) 
ต้นทนุจำกกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง (1.64) (0.0) (1.92) (0.0) (1.85) (0.0) 

รวมต้นทุนจากการขายสินค้าและให้บริการ (9,219.27) (95.8) (9,219.27) (95.8) (11,309.72) (95.2) 
ก าไรขัน้ต้น 406.46 4.2 406.46 4.2 568.06 4.8 
รายได้อื่น       

รำยได้จำกกำรให้เชำ่ทรัพย์สินและบริกำรอ่ืน 35.40 0.4 18.58 0.2 9.61 0.1 
รำยได้อ่ืน 6.24 0.1 23.05 0.2 19.43 0.2 

รวมรายได้อื่น 41.64 0.4 41.64 0.4 29.04 0.2 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 448.10 4.7 448.10 4.7 597.10 5.0 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย (205.55) (2.1) (213.19) (2.2) (366.80) (3.1) 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร (43.97) (0.5) (36.33) (0.4) (57.29) (0.5) 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (249.53) (2.6) (249.53) (2.6) (424.10) (3.6) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 198.57 2.1 198.57 2.1 173.01 1.5 

ต้นทนุทำงกำรเงิน (14.03) (0.1) (14.03) (0.1) (14.30) (0.1) 
คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ (40.48) (0.4) (44.15) (0.5) (33.90) (0.3) 

ก าไรส าหรับงวด 144.06 1.5 140.39 1.5 124.81 1.1 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 144.06 1.5 140.39 1.5 124.81 1.1 
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สรุปงบกระแสเงินสดส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2555 (ฉบบัเดิม) ที่ยงัไม่ได้ปรับปรุงผลจำก
กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 มีนำคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) และงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2556 ที่จดัท ำขึน้โดยน ำ
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ 
 

หน่วย: ล้านบาท 
31 มีนาคม 2555 1/ 

(ฉบับเดิม) 
(สอบทานแล้ว) 

31 มีนาคม 2555 1/ 
(ปรับปรุงใหม่) 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 มีนาคม 2556 
 

(สอบทานแล้ว) 
เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)ในกิจกรรมด ำเนินงำน 515.44 227.80 390.78 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (361.24) (73.60) (227.86) 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (240.43) (240.43) (286.84) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (86.23) (86.23) (123.92) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ - ต้นงวด 262.68 262.68 398.84 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ  - ปลายงวด 176.45 176.45 274.92 
หมำยเหต:ุ 1/ กำรปรับปรุงงบกระแสเงินสดส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2555 ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ือง

ภำษีเงินได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินสดของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม สำเหตุที่กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนใน 3 
เดือนแรกปี 2555 ภำยหลงักำรปรับปรุงลดลง เทำ่กบั 287.64 ล้ำนบำท เน่ืองจำกผู้สอบบญัชีได้จดัประเภทรำยกำรใหม่จำก
เดิมที่บนัทกึเงิน จ ำนวน 287.64 ล้ำนบำท ที่ใช้ไปส ำหรับลงทนุในหน่วยลงทนุในช่วง 3 เดือนแรกปี 2555 อยู่ในกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน เม่ือปรับปรุงงบกระแสเงินสดใหมจ่งึได้เปลี่ยนมำแสดงอยูใ่นกิจกรรมกำรลงทนุ 

 

1.1.3) ตำรำงแสดงอตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 

  
31 ธันวาคม 2555 1/ 

(ฉบับเดิม) 
31 มีนาคม 2556 2/ 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.89 0.82 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.39 0.36 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.46 0.93 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 300.84 343.68 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 1.20 1.05 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ (เทำ่) 52.93 57.51 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 6.80 6.26 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ (เทำ่) 45.11 43.35 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 7.98 8.30 
Cash Cycle (วนั) 0.02 (1.00) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)   
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 4.15 4.78 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) 1.20 1.46 
อตัรำก ำไรอ่ืน (ร้อยละ) 0.23 0.24 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (ร้อยละ) 136.96 225.87 
อตัรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 0.86 1.05 
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31 ธันวาคม 2555 1/ 

(ฉบับเดิม) 
31 มีนาคม 2556 2/ 

 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 29.85 34.83 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)   
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.64 12.69 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ) 29.10 30.91 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เทำ่) 12.36 12.10 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)   
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.81 1.64 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 15.32 29.34 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เทำ่) 0.90 1.41 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (ร้อยละ) n.a. n.a. 

หมำยเหต:ุ 1/ อตัรำสว่นทำงกำรเงิน ณ สิน้ปี 2555 ค ำนวณจำกงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 (ฉบบัเดิม) 
ที่ยงัไมไ่ด้ปรับปรุงผลจำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ เน่ืองจำกผู้สอบบญัชีไม่ได้จดัท ำงบก ำไร
ขำดทนุและงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่จดัท ำขึน้โดยน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั
ที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ จงึไมส่ำมำรถค ำนวณอตัรำสว่นทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่ปรับปรุงผลจำก
กำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชีดงักลำ่วได้ 

 2/ อตัรำสว่นทำงกำรเงิน ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 ค ำนวณจำกงบกำรเงินส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2556 
ที่จดัท ำขึน้โดยน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิแล้ว 

 
1.2) ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
1.2.1) ผลของกำรปรับปรุงงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ท ำให้บริษัทต้องรับรู้ภำษีเงิน

ได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax) ซึ่งเป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน (Accounting Book 
Value) เทียบกบั มลูค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินที่ค ำนวณตำมหลกัของภำษีตำมประมวลรัษฎำกร (Tax Book Value) โดยใช้
อตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ รวมทัง้ รับรู้หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax 
Liability) และ/หรือ สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax Asset) ที่เกิดขึน้จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้ผลตำ่งระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิกบัมลูคำ่สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีค ำนวณตำมหลกัของภำษีตำม
ประมวลรัษฎำกร เกิดจำกรับรู้ค่ำใช้จ่ำยที่แตกต่ำงกนั เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ทำง
บญัชีสำมำรถบนัทึกเป็นสินทรัพย์และตดัค่ำเสื่อมรำคำตำมนโยบำยกำรบญัชีที่ก ำหนดไว้ ในขณะที่ทำงภำษีสำมำรถน ำ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคิดภำษีเงินได้ ท ำให้บริษัทมีภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องช ำระให้
กรมสรรพำกรในงวดบญัชีนัน้ต ่ำกวำ่คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่บนัทกึในงบกำรเงินท่ีจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีดงักลำ่ว ใน
กรณีนี ้บริษัทจะต้องบนัทกึสว่นตำ่งดงักลำ่วเป็นหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
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ผลของกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินในปี 2556 ท ำให้
ผู้สอบบญัชีมีกำรปรับปรุงงบดลุ ณ สิน้ปี 2555 โดยบริษัทมีกำรรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax 
Asset) จ ำนวน 25.48 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2555 สง่ผลให้บริษัทมีสินทรัพย์รวมภำยหลงักำรปรับปรุงเพิ่มขึน้จำก 3,890.05 
ล้ำนบำท เป็น 3,915.53 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.66 และรับรู้หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax 
Liability) จ ำนวน 39.53 ล้ำนบำท สง่ผลให้บริษัทมีหนีส้ินรวมภำยหลงักำรปรับปรุงเพิ่มขึน้จำก 2,505.18 ล้ำนบำท เป็น 
2,544.71 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.58 นอกจำกนีก้ำรรับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (Deferred Tax) ที่เกิดขึน้มำ
จนถึงสิน้ปี 2555 ยงัสง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสะสมลดลง 14.05 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10.42 และท ำให้สว่นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท (ไมร่วมสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ) ณ สิน้ปี 2555 ภำยหลงักำรปรับปรุงจึงลดลงจำก 1,384.79 ล้ำนบำท 
เหลอื 1,370.74 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.01 

 
1.2.2) กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและให้บริกำร 

 
ใน 3 เดือนแรกปี 2556 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรเท่ำกบั 11,877.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 23.40 เมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรใน 3 เดือนแรกปี 2555 ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรยงัคงเป็นผลมำจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงเป็นหลกั โดยเฉพำะ
กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 

 

 
3 เดือนแรกปี 2555 3 เดือนแรกปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รำยได้จำกกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 
(สถานีบริการน ้ามนัประเภท COCO) 

4,094.81 42.8 6,683.59 56.6 

2. รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท  
(สถานีบริการน ้ามนัประเภท DODO) 

2,057.42 21.5 1,908.05 16.2 

3. รำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 

3,406.53 35.6 3,217.96 27.2 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายน า้มันเชือ้เพลิง 9,558.76 100.0 11,809.59 100.0 

 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทเทำ่กบั 6,683.59 ล้ำนบำทใน 3 

เดือนแรกปี 2556 เพิ่มขึน้จำกใน 3 เดือนแรกปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 63.22 กำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทเป็นมำจำกกำรที่บริษัทลงทุนเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT  ประเภท 
COCO อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำจึงส่งผลให้ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
COCO เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ในช่วงที่ผ่ำนมำ และ
กำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำยให้กบัสมำชิกของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่สอดคล้องกบัลกัษณะของกลุม่ลกูค้ำจึงท ำให้
ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จ ำหน่ำยเฉลี่ยแต่ละสถำนีบริกำรน ำ้มนัเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่จ ำหน่ำยผ่ำน
สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ใน 3 เดือนแรกปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 67.3 จำกในงวดเดียวกนัของปีก่อน รำยได้จำก
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กำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทจึงเพิ่มขึน้อย่ำงมำก แม้ว่ำรำคำขำยปลีกน ำ้มนั (รำคำขำย 
ณ สถำนีบริกำรน ำ้มนั) เฉลี่ยใน 3 เดือนแรกปี 2556 ลดลงร้อยละ 2.4 จำกในงวดเดียวกนัของปีก่อน ส ำหรับรำยได้จำก
กำรค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง (ทัง้ค้ำส่งให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทและค้ำส่งให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม) ใน 3 เดือนแรกปี 2556 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกกำรค้ำส่ง
น ำ้มนัเชือ้เพลิงใน 3 เดือนแรกปี 2555 เนื่องจำกบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรจ ำหน่ำยปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO มำกกว่ำ เพรำะอตัรำก ำไรขัน้ต้นของกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงสงูกว่ำกำรค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิ 

 
 ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและให้บริกำร 

 
บริษัทมีต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรใน 3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกบั 11,307.88 ล้ำนบำท โดย

เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.7 เมื่อเปรียบเทียบกบัต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรใน 3 เดือนแรกปี 2555 ซึ่งเท่ำกับ 
9,217.36 ล้ำนบำท ต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรเกือบทัง้หมดเป็นต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ทัง้นี ้บริษัทมีต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง ใน 
3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกบั 11,249.26 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัต้นทนุจำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงใน 3 เดือน
แรกปี 2555 ซึง่เทำ่กบั 9,158.38 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้เท่ำกบัร้อยละ 22.8 แม้ว่ำรำคำซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงเฉลี่ยใน 3 เดือน
แรกปี 2556 จะลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบกบัในงวดเดียวกนัของปีก่อน แต่กำรเพิ่มขึน้ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ทัง้หมดที่จ ำหน่ำยได้ใน 3 เดือนแรกปี 2556 ที่เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 25.5 จำกในงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นสำเหตใุห้
ต้นทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิเพิ่มขึน้ 

 
 ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้น 

 
ใน 3 เดือนแรกปี 2556 บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นเทำ่กบั 568.06 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัใน 3 เดือนแรกปี 

2555 ที่บริษัทมีก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับ 406.46 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของก ำไรขัน้ต้นมีสำเหตุหลกัมำจำกปริมำณน ำ้มัน
เชือ้เพลิงทัง้หมดที่จ ำหน่ำยได้ใน 3 เดือนแรกปี 2556 นอกจำกนี ้กำรที่บริษัทเน้นกำรขยำยธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทเป็นหลกัจนท ำให้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของ
บริษัทใน 3 เดือนแรกปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 56.6 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมด เพิ่มขึน้จำกในปี 
2555 ที่รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัททัง้ปีคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 47.6 ของ
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมด บริษัทจึงมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นใน 3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกบัร้อยละ 4.78 
ของรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและให้บริกำร สงูขึน้จำกในปี 2555 ที่อตัรำก ำไรขัน้ต้นเฉลีย่ทัง้ปีเทำ่กบัร้อยละ 4.15 ของ
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำร เนื่องจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นของกำรค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงสงูกว่ำกำรค้ำส่ง
น ำ้มนัเชือ้เพลงิคอ่นข้ำงมำก 
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 คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
 
บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรใน 3 เดือนแรกปี 2556 เทำ่กบั 424.10 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบ

กบัใน 3 เดือนแรกปี 2555 ซึง่เทำ่กบั 249.53 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 
เนื่องจำกบริษัทเน้นกำรเติบโตในธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัทจึงมีกำรลงทุนเพิ่มจ ำนวนสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และกองรถบรรทุกน ำ้มนัอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ สง่ผลให้บริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิ คำ่เช่ำและสิทธิกำรเช่ำตดัจ่ำย และค่ำสำธำรณปูโภคเพิ่มขึน้ รวมถึงค่ำตอบแทนพนกังำนเพิ่มขึน้จำก
จ ำนวนพนกังำนที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพำะพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัและพนกังำนขบัรถบรรทกุน ำ้มนั และมีค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินเพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีค่ำใช้จ่ำยโฆษณำประชำสมัพนัธ์และค่ำส่งเสริมกำรขำย
เพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวัของธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ เนื่องจำกจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้ท ำให้ต้องมีกำรจดั
กิจกรรมสง่เสริมกำรขำยที่มำกขึน้ 

 
 ต้นทนุทำงกำรเงิน 

 
ต้นทนุทำงกำรเงินท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่เป็นดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเช่ำซือ้รถบรรทกุน ำ้มนั เนื่องจำกบริษัทมี

กำรลงทนุเพื่อเพิ่มจ ำนวนรถบรรทกุน ำ้มนัอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
 

 ภำษีเงินได้ 
 
บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ใน 3 เดือนแรกปี 2556 เทำ่กบั 33.90 ล้ำนบำท ลดลงจำกในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ซึง่เท่ำกบั 44.15 ล้ำนบำท ค่อนข้ำงมำก สว่นหนึ่งเกิดจำกกำรที่บริษัทมีก ำไรสทุธิก่อนภำษีเงินได้ใน 3 เดือนแรกปี 2556 
เทำ่กบั 158.71 ล้ำนบำท ลดลงจำกใน 3 เดือนแรกปี 2555 ซึง่เทำ่กบั 184.54 ล้ำนบำท และอีกเหตผุลที่ส ำคญัคือกำรปรับ
ลดอตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2556 จำกร้อยละ 23.0 เหลอืร้อยละ 20.0 ประกอบกบักำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั
ที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินงวด 3 เดือนปี 2556 ท ำให้อตัรำค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่บนัทึกในงบ
กำรเงินเทียบกบัก ำไรสทุธิก่อนภำษีเงินได้ ใน 3 เดือนแรกปี 2555 และใน 3 เดือนแรกปี 2556 ใกล้เคียงกบัอตัรำภำษีเงิน
ได้นิติบคุคลที่มีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ๆ 

 
 ก ำไรสทุธิ 

 
บริษัทมีก ำไรสทุธิใน 3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกบั 124.81 ล้ำนบำท ต ่ำกว่ำก ำไรสทุธิใน 3 เดือนแรกปี 2555 ซึ่ง

เทำ่กบั 140.39 ล้ำนบำท แม้วำ่บริษัทจะมีก ำไรขัน้ต้นใน 3 เดือนแรกปี 2556 สงูกวำ่ในงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผล
มำจำกกำรเติบโตของธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมกำรเร่งขยำยสถำนี
บริกำรน ำ้มนัและเพิ่มกองรถบรรทกุน ำ้มนัในช่วงที่ผำ่นมำ และกำรลงทนุปรับปรุงภำพลกัษณ์ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่
มีอยูเ่ดิมให้มีควำมทนัสมยั รวมถึงกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์เพื่อให้บริษัทและตรำสินค้ำเป็นที่รู้จกัโดยทัว่ไป ท ำให้บริษัท
มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้มำก สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสทุธิลดลงเลก็น้อย 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

เอกสำรแนบ 5  -  หน้ำ  9 

 
1.2.3) กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 

 
 สนิทรัพย์ 

 
ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเทำ่กบั 3,954.68 ล้ำนบำท ซึ่งค่อนข้ำงใกล้เคียงกบั ณ สิน้เดือน

ธนัวำคม 2555 ที่มีอยูเ่ทำ่กบั 3,915.53 ล้ำนบำท แม้วำ่บริษัทยงัคงเน้นกำรลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และ
กองรถบรรทกุน ำ้มนัอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้ ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 บริษัทมีที่ดินอำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้
เดือนธันวำคม 2555 เท่ำกบั 241.28 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมกำรลงทนุดงักลำ่วท ำให้บริษัทมีเงินสด ณ สิน้เดือนมีนำคม 
2556 ลดลง เท่ำกับ 123.92 ล้ำนบำท จำก ณ สิน้เดือนธันวำคม 2555 ประกอบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลงัที่มี
ประสทิธิภำพ บริษัทจึงไมต้่องส ำรองน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำก มลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 จึงลดลงเทำ่กบั 
106.05 ล้ำนบำทจำก ณ สิน้เดือนธันวำคม 2555 สินทรัพย์รวม ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 เพิ่มขึน้จำก ณ สิน้เดือน
ธนัวำคม 2555 เพียงเลก็น้อย 

 
 หนีส้นิ 

 
ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ำกบั 2,459.06 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้เดือนธันวำคม 2555 

เทำ่กบั 85.65 ล้ำนบำท แม้วำ่บริษัทจะมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 เพิ่มขึน้เท่ำกบั 101.94 ล้ำนบำทจำก ณ 
สิน้เดือนธนัวำคม 2555 ซึง่เกิดจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท แตก่ำร
ที่บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนที่ดีควำมต้องกำรใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจึงลดลงรวมถึงกำร
ช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำวตำมเง่ือนไขในสญัญำ บริษัทจึงมีเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยำว ณ สิน้เดือน
มีนำคม 2556 ลดลงเทำ่กบั 220.60 ล้ำนบำทจำก ณ สิน้เดือนธนัวำคม 2555 

 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
กำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินและปรับปรุงงบดลุ ณ สิน้ปี 

2555 สง่ผลให้บริษัทมีก ำไรสะสมลดลง 14.04 ล้ำนบำท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไมร่วมสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ) เทำ่กบั 1,370.74 ล้ำนบำท ส ำหรับ ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 ก ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ ำนวน 124.79 
ล้ำนบำทที่เกิดในช่วง 3 เดือนแรกปี 2556 ท ำให้บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ) เพิ่มขึน้เป็น 1,495.54 ล้ำนบำท 
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1.2.4) อตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

 อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง 
 
ณ สิน้เดือนมีนำคม 2556 บริษัทยงัคงมีอตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วในระดบัที่

ใกล้เคียงกบั ณ สิน้ปี 2555 โดยหนีส้ินหมนุเวียนสว่นใหญ่ยงัคงเป็นเจ้ำหนีก้ำรค้ำซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมกำรขยำยตวั
ของธุรกิจ ระยะเวลำในกำรช ำระหนีเ้ฉลี่ยใน 3 เดือนแรกปี 2556 จึงเพิ่มขึน้เป็น 8.30 วนั เปรียบเทียบกบัในปี 2555 ที่
เทำ่กบั 7.98 วนั นอกจำกนี ้กำรบริหำรจดักำรลกูหนีก้ำรค้ำที่มีประสทิธิภำพและกำรเน้นขยำยธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทมำกขึน้ ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยใน 3 เดือนแรกปี 2556 จึงลดลงเหลือ 1.05 วนั 
เปรียบเทียบกับในปี 2555 ที่เท่ำกับ 1.20 วนั และกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือที่มีประสิทธิภำพ จำกกำรมีกองรถบรรทุก
น ำ้มนัขนำดใหญ่และกำรมีคลงัน ำ้มนักระจำยตัวอยู่ในทุกภำค ท ำให้บริษัทสำมำรถส ำรองน ำ้มนัในระดบัที่เหมำะสม 
ระยะเวลำในกำรขำยสนิค้ำเฉลีย่ใน 3 เดือนแรกปี 2556 จึงลดลงเหลอื 6.26 วนั เปรียบเทียบกบัในปี 2555 ที่เท่ำกบั 6.80 
วนั 

  อย่ำงไรก็ตำมกำรบริหำรจดักำรลกูหนีก้ำรค้ำดีจำกกำรควบคุมกำรให้สินเช่ือกบัลกูค้ำและกำรเน้นกำรขยำย
ธุรกิจกำรค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำร 

 
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 
แสดงว่ำในกรณีที่บริษัทต้องช ำระคืนหนีส้ินหมุนเวียนทัง้หมดบริษัทยงัสำมำรถใช้สินทรัพย์หมุนเวียนทัง้หมดมำช ำระ
หนีส้นิหมนุเวียนได้เกือบทัง้หมด สง่ผลให้อตัรำสว่น Cash Cycle ใน 3 เดือนแรกปี 2556 เทำ่กบั ลบ 1 วนั 

 
 อตัรำสว่นแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 
กำรเน้นขยำยธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีก ำไรขัน้ต้นสงูกว่ำ

ธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิง (ทัง้ค้ำส่งให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทและค้ำส่งให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม) ท ำให้บริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นใน 3 เดือนแรกปี 2556 เทำ่กบัร้อยละ 4.78 ของรำยได้จำกกำร
จ ำหนำ่ยสนิค้ำและให้บริกำร เพิ่มขึน้จำกในปี 2555 ที่เทำ่กบัร้อยละ 4.15 ของรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและให้บริกำร 

 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   
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 อตัรำสว่นแสดงประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
 
บริษัทสำมำรถใช้สนิทรัพย์ที่มีอยูแ่ละสนิทรัพย์ที่ลงทนุเพิ่มในแตล่ะปีมำสร้ำงรำยได้และก ำไรให้กบับริษัทได้อยำ่ง

มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่ำนมำอตัรำสว่นแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยบริษัทมีอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ และอตัรำกำรตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร ใน 3 เดือนแรกปี 2556 เท่ำกบัร้อย
ละ 12.69 และร้อยละ 30.91 ตำมล ำดบั เปรียบเทียบกบัในปี 2555 ที่อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ และอตัรำกำรตอบ
แทนจำกสนิทรัพย์ถำวร เทำ่กบัร้อยละ 10.64 และร้อยละ 29.10 ตำมล ำดบั 

 


