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3. การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 

3.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 
 
บริษัทด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชือ้เพลิงและผลิตภัณฑ์อื่นที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจกำรจ ำหน่ำยน ำ้มัน

เชือ้เพลงิ รวมถึงด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรตำ่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ทัง้นี ้ผลติภณัฑ์และกำร
ให้บริกำรของบริษัทสำมำรถแบง่ออกได้ ดงันี ้

 
3.1.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์ 

 
ผลติภณัฑ์ที่บริษัทและบริษัทยอ่ยจ ำหนำ่ยสว่นใหญ่เป็นผลติภณัฑ์น ำ้มนัประเภทน ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนัเบนซินที่

ใช้เป็นเชือ้เพลิงส ำหรับยำนพำหนะต่ำงๆ โดยในปี 2554 และในปี 2555 บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
เทำ่กบั 27,545.54 ล้ำนบำท และ 41,422.53 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมด 948.05 ล้ำน
ลติรในปี 2554 และ 1,372.53 ล้ำนลติรในปี 2555 ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในปี 2554 และในปี 2555 
คิดเป็นร้อยละ 98.5 และ ร้อยละ 99.1 ของรำยได้รวม ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทจ ำหน่ำยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่หลกัๆ 
โดยมีรำยละเอียดของผลติภณัฑ์ ดงันี ้

 
1) ผลติภณัฑ์น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (Fuel Product) 

 
ผลติภณัฑ์น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่บริษัทและบริษัทยอ่ยจ ำหนำ่ยสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่หลกัๆ ดงันี ้
- กลุม่น ำ้มนัดีเซล ได้แก่ น ำ้มนัดีเซลหมนุเร็ว (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “น ำ้มนัดีเซล”) 
- กลุม่น ำ้มนัเบนซิน ได้แก่ น ำ้มนัเบนซินออกเทน 95 น ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) และ น ำ้มนัแก๊ส

โซฮอล์ 91 (E10) (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “น ำ้มนัเบนซิน”) 
 
น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่บริษัทจ ำหน่ำยสว่นใหญ่เป็นน ำ้มนัดีเซล โดยสดัสว่นกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัดีเซลในปี 2554 

และในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 75.0 และ ร้อยละ 75.7 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัทัง้หมด เนื่องจำกกลุม่ผู้ ใช้รถยนต์
เป็นกลุม่ลกูค้ำหลกัทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมของบริษัท ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยจึงสอดคล้องกบัประเภทรถยนต์ที่
จดทะเบียนในประเทศไทยซึง่สว่นใหญ่ใช้น ำ้มนัดีเซล 
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สัดส่วนการจ าหน่ายน า้มนัดเีซลและน า้มันเบนซนิในปี 2552 ถงึปี 2555 

 
 

2) ผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ (Non-fuel Product) 
 
นอกจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ บริษัทยงัจ ำหนำ่ยสนิค้ำอปุโภคและบริโภคในชีวิตประจ ำวนัผ่ำนร้ำน

สะดวกซือ้ที่อยูภ่ำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT รวมถึงจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์หลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ชนิดต่ำงๆ ภำยในสถำนีบริกำร
น ำ้มนั PT 

 
3.1.2 ลกัษณะของกำรให้บริกำร 

 
บริษัทมีกำรให้บริกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัลกูค้ำและกลุม่ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำย

อื่น โดยกำรให้บริกำรท่ีส ำคญัของบริษัท คือ กำรให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงกบัลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลงิที่ไมม่ีรถบรรทกุน ำ้มนัเป็นของตนเอง นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนักบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น 

 
3.2 ลักษณะการด าเนินธุรกิจและการตลาด 

 
กำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคญัของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุม่หลกัๆ โดยแบ่งตำมลกัษณะผลิตภณัฑ์และ

กำรให้บริกำร และ กลุม่ลกูค้ำและช่องทำงจ ำหนำ่ย ธุรกิจที่ส ำคญัของบริษัทประกอบไปด้วย 
1) ธุรกิจค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

1.1) ธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 
1.2) ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 

2) ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 
3) ธุรกิจขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
4) ธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
5) ธุรกิจกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและกำรให้บริกำรอื่น 
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3.2.1 ธุรกิจค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ในปี 2554 และปี 2555 เท่ำกบั 

18,935.22 ล้ำนบำท และ 27,793.08 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิจ ำนวน 638.54 ล้ำนลิตรในปี 
2554 และ 899.51 ล้ำนลติรในปี 2555 โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT คิดเป็น
ร้อยละ 68.7 และ ร้อยละ 67.1 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง ตำมล ำดบั ทัง้นี ้บริษัทด ำเนินธุรกิจค้ำน ำ้มนั
เชือ้เพลงิภำยใต้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

1) ธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท ซึง่เป็นกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงโดยตรง
ให้กับผู้ ใช้รถยนต์ ผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มันท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิและเป็นผู้บริหำรงำน ซึ่งสถำนี
บริกำรลกัษณะนีเ้รียกวำ่ สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 

2) ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท ซึง่เป็นกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบั
ผู้ ใ ช้รถยนต์ทำงอ้อม โดยบริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มันให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท ซึ่ง เป็น
ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิและเป็นผู้บริหำรงำนสถำนีบริกำรน ำ้มนันัน้ๆ ซึ่ง
สถำนีบริกำรลกัษณะนีเ้รียกวำ่ สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO 

 
3.2.1.1 ธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 

 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท ในปี 2554 และปี 2555 เทำ่กบั 

11,905.46 ล้ำนบำท และ 19,728.41 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิจ ำนวน 397.63 ล้ำนลิตรในปี 
2554 และ 633.82 ล้ำนลติรในปี 2555 โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท คิด
เป็นร้อยละ 43.2 และ ร้อยละ 47.6 ของรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้บริษัทด ำเนินธุรกิจค้ำปลีก
น ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ภำยใต้ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (PTC) ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัท 

 
น ำ้มนัที่จ ำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO มีทัง้กลุม่น ำ้มนัเบนซินและกลุ่มน ำ้มนัดีเซล แต่

สดัส่วนกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัแต่ละประเภทในแต่ละสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO อำจจะแตกต่ำงกันออกไป โดย
ขึน้อยู่กับควำมต้องกำรน ำ้มนัแต่ละประเภทของลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละสถำนีบริกำรน ำ้มนัเป็นหลกั หำกสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ใดที่ลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลมำกกว่ำน ำ้มนัเบนซิน บริษัทจะก ำหนดให้
สถำนีส ำรองน ำ้มนัดีเซลในถังส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัในสดัส่วนที่มำกกว่ำน ำ้มนัเบนซินเพื่อให้
เพียงพอส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำ และก ำหนดให้สถำนบีริกำรน ำ้มนันัน้มีสดัสว่นของหวัจ่ำยน ำ้มนัดีเซลมำกกวำ่หวั
จ่ำยน ำ้มนัเบนซินเพื่อให้เพียงพอกับจ ำนวนลกูค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรในแต่ละช่วงเวลำ แต่จ ำนวนหวัจ่ำยน ำ้มนัในแต่ละ
สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO จะขึน้อยู่กบัขนำดของสถำนีบริกำรน ำ้มนัแต่ละแห่งว่ำมีพืน้ที่เพียงพอส ำหรับติดตัง้ตู้
จ่ำยน ำ้มนัจ ำนวนเทำ่ใด 
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สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO แตล่ะแหง่มีพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัหลำยต ำแหนง่ท ำงำนร่วมกนั
เพื่อให้กำรให้บริกำรลกูค้ำภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัในแตล่ะวนัมีประสทิธิภำพและเหมำะสม ทัง้นี ้พนกังำนประจ ำสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประกอบไปด้วย 

 
1) ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั 

บริษัทก ำหนดให้ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัมีหน้ำที่ควบคมุ ดแูล และ บริหำรจดักำรภำยในสถำนีบริกำร
น ำ้มนัให้สำมำรถด ำเนินงำนในแต่ละวนัได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม รวมถึงเป็นไปตำมกฎระเบียบของบริษัท ดงันัน้ 
หน้ำที่ท่ีส ำคญัของผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัในแตล่ะวนั ได้แก่ กำรควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนประจ ำสถำนี
บริกำรน ำ้มนัให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  กำรก ำกับดูแลกำรให้บริกำรลูกค้ำของ
พนกังำนบริกำรหน้ำลำนและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำนีบริกำรทกุคนให้เป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำรภำยในสถำนี
บริกำรน ำ้มนั กำรควบคุมและตรวจสอบกำรสง่มอบน ำ้มนัจำกรถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัทโดยตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนั
เชือ้เพลิงและตรวจสอบประเภทและปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่รับกับเอกสำรที่ก ำกับกำรขนสง่น ำ้มนั กำรบนัทึกข้อมูลที่
เก่ียวข้องกบักำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในแต่ละวนั และ กำรน ำเงินสดที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัฝำกเข้ำบญัชีธนำคำรที่บริษัท
ก ำหนดในแตล่ะวนั 

 
2) พนกังำนบริกำรหน้ำลำน 

พนกังำนบริกำรหน้ำลำนมีหน้ำที่ต้อนรับลกูค้ำและให้บริกำรลกูค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรภำยในสถำนีบริกำร
น ำ้มนัตำมคู่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำรภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั โดยงำนที่ส ำคญัในแต่ละวนั ได้แก่ กำรดูแลควำม
สะอำดและควำมเรียบร้อยในพืน้ที่ส ำหรับให้บริกำรลกูค้ำ กำรเติมน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ และ กำรเก็บเงินและทอนเงินให้กบั
ลกูค้ำ 

 
3) พนกังำนเก็บเงิน (Cashier)  

พนกังำนเก็บเงินเป็นพนกังำนท่ีมีอยูเ่ฉพำะในสถำนีบริกำรน ำ้มนัขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่กำรจ ำหน่ำย
น ำ้มันในแต่ละวันมีปริมำณและมูลค่ำมำก บริษัทจึงแยกหน้ำที่กำรเก็บเงินและทอนเงินมำให้พนักงำนที่มีผลกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีดีท ำหน้ำที่นีโ้ดยเฉพำะ เพื่อจ ำกดับคุคลที่มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเก่ียวกบัเงินสดท ำให้สำมำรถควบคมุได้
ดียิ่งขึน้ 

 
4) เจ้ำหน้ำที่บญัชีสถำนีบริกำรน ำ้มนั 

ส ำหรับสถำนีบริกำรน ำ้มนัขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในแต่ละวนัมีปริมำณและมลูค่ำ
มำก บริษัทก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่บญัชีสถำนีบริกำรน ำ้มนัเพื่อท ำหน้ำที่บนัทกึข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัในแต่
ละวนัแทนผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั เช่น ปริมำณน ำ้มนัท่ีจ ำหนำ่ยแตล่ะประเภท จ ำนวนเงินท่ีได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
แต่ละประเภท เลขมิเตอร์แสดงปริมำณน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยของตู้จ่ำยน ำ้มนัแต่ละตู้  และ ปริมำณน ำ้มนัในถงัส ำรองน ำ้มนั
เชือ้เพลิงภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั เป็นต้น โดยข้อมลูดงักลำ่วจะบันทึกลงในซอฟท์แวร์กำรจดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่
บริษัทพฒันำขึน้เพื่อใช้ส ำหรับบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั เมื่อเจ้ำหน้ำที่บญัชีสถำนีบริกำรน ำ้มนับนัทึกข้อมูลใน
ซอฟท์แวร์แล้วเสร็จ ข้อมลูทัง้หมดจะถกูสง่ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ทมำยงัระบบฐำนข้อมลูที่ส ำนกังำนใหญ่ เพื่อประมวลผล
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และตรวจสอบกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัและกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัแต่ละแห่ง  หลงัจำกบนัทึก
ข้อมลูในซอฟท์แวร์แต่ละวนั เจ้ำหน้ำที่บญัชีสถำนีบริกำรน ำ้มนัจะต้องรวบรวมเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
และน ำสง่เอกสำรกลบัมำยงัศนูย์บญัชีที่ก ำหนดในแตล่ะภำค เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีที่ประจ ำอยู่ที่ศนูย์บญัชีใช้ส ำหรับ
ตรวจสอบข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักำรขำยที่บนัทกึอยูใ่นระบบฐำนข้อมลูที่ส ำนกังำนใหญ่ 

 
บริษัทยงัก ำหนดให้มีผู้จดักำรเขตเพื่อท ำหน้ำที่ ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัในพืน้ที่

ควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยที่บริษัทก ำหนดไว้ และ ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน
ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของบริษัท ทัง้นี ้หำกเกิดกรณี ลกูค้ำร้องเรียนปัญหำในกำรใช้บริกำร
สถำนีบริกำรน ำ้มนั หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน หรือเจ้ำหน้ำที่สว่นตรวจสอบภำยใน ที่ประจ ำส ำนกังำนใหญ่ พบ
เหตทุี่อำจท ำให้สงสยัได้วำ่ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนับกพร่องหรือทจุริตต่อหน้ำที่ 
เช่น ปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือ ปริมำณน ำ้มนัคงเหลอืในถงัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ภำยในสถำนีบริกำรไมส่อดคล้องกบัปริมำณน ำ้มนัท่ีจ ำหน่ำยในแต่ละวนั หรือ ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักำรขำยที่บนัทึกอยู่ใน
ระบบไมต่รงกบัเอกสำรที่เก่ียวข้องที่น ำสง่ให้กบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินที่ประจ ำอยู่ที่ส ำนกังำนใหญ่ หรือ ฝำกเงิน
ที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในวนัที่ผ่ำนมำเข้ำบญัชีธนำคำรล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนด เป็นต้น ผู้จัดกำรเขตมีหน้ำที่เข้ำไปยงั
สถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีปัญหำเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัและพนกังำนภำยในสถำนี
บริกำรน ำ้มนั และหำสำเหตทุี่ท ำให้เกิดปัญหำ และรำยงำนผลกบัมำยงัหนว่ยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตอ่ไป 
กำรก ำหนดให้มีผู้จดักำรเขตท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลสถำนีบริกำรน ำ้มนัตำ่งๆ จึงช่วยให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบ ติดตำม และ
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ได้อยำ่งเหมำะสมและรวดเร็ว 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยังก ำหนดให้มีผู้ จัดกำรภำคเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ จัดกำรเขตและ

ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่อยู่ในพืน้ที่ควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมแผนและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยที่บริษัท
ก ำหนด ทัง้นี ้ผู้จดักำรภำคแตล่ะคนยงัมหีน้ำที่และควำมรับผิดชอบในด้ำนกำรบริหำรจดักำรท่ีแตกตำ่งกนัออกไป เช่น กำร
ก ำหนดกลยทุธ์ทำงด้ำนกำรตลำด กำรขยำยสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO กำรบริหำรจดักำรต้นทุน กำรควบคุม
ประสทิธิภำพสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และ กำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิและปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ เป็นต้น 

 
ระยะเวลำในกำรเปิดให้บริกำรของสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO แต่ละแห่งจะขึน้อยู่กบั จ ำนวนช่วงเวลำ

กำรท ำงำน (“กะท ำงำน”) ของพนกังำนบริกำรหน้ำลำนและพนกังำนเก็บเงิน ทัง้นี ้ระยะเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในแต่ละ
กะท ำงำนเทำ่กบั 9 ชัว่โมง โดยกะท ำงำนท่ี 1 เร่ิมตัง้แต ่5.00 น. ถึง 14.00 น. กะท ำงำนที่ 2 เร่ิมตัง้แต่ 13.00 น. ถึง 22.00 
น. และกะท ำงำนที่ 3 เร่ิมตัง้แต่ 21.00 น. ถึง 6.00 น. บริษัทก ำหนดให้แต่ละกะท ำงำนมีเวลำเหลื่อมกนั 1 ชัว่โมง เพื่อให้
พนกังำนในกะถัดไปเข้ำมำเตรียมควำมพร้อมก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้กำรก ำหนดช่วงเวลำในกำรให้บริกำรของสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO แตล่ะแหง่ บริษัทก ำหนดจำกจ ำนวนกะท ำงำนที่เหมำะสมส ำหรับแต่ละสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนลกูค้ำที่ใช้บริกำรในแตล่ะช่วงเวลำ หำกสถำนีบริกำรน ำ้มนัใดที่มีจ ำนวนผู้ ใช้บริกำรในช่วงตัง้แต ่
22.00 น. ถึง 5.00 น. ไม่มำก สถำนีบริกำรน ำ้มนันัน้ก็จะมีกะท ำงำนเพียง 2 กะและเปิดให้บริกำรตัง้แต่ 5.00 น. ถึง  
22.00 น. เทำ่นัน้ ส ำหรับสถำนีบริกำรท่ีมีผู้ใช้บริกำรตลอดเวลำก็จะมีกะท ำงำน 3 กะและเปิดให้บริกำรตลอด 24 ชัว่โมง 
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กำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO สว่นใหญ่เป็นกำรขำยเงินสด โดยลกูค้ำต้องจ่ำยเงิน
ค่ำน ำ้มนัทนัทีที่พนกังำนบริกำรหน้ำลำนได้เติมน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ ยกเว้นลกูค้ำบำงรำยที่ใช้บริกำรอย่ำงสม ่ำเสมอหรือมี
ปริมำณกำรเติมน ำ้มนัต่อครัง้สงู เช่น กลุม่ผู้ประกอบกำรขนสง่ และ ผู้ผลิตสินค้ำที่ใช้ยำนพำหนะในกำรขนสง่สินค้ำ เป็น
ต้น ลกูค้ำในกลุม่นีบ้ำงรำยต้องกำรซือ้น ำ้มนัในลกัษณะกำรขำยเช่ือ เนื่องจำกไม่ต้องกำรให้พนกังำนขบัรถของลกูค้ำถือ
เงินสดไว้ส ำหรับกำรเติมน ำ้มนั บริษัทจึงก ำหนดให้ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัสำมำรถขำยเช่ือให้กบัลกูค้ำที่ได้รับอนมุตัิ
วงเงินขำยเช่ือจำกบริษัท ในกำรเติมน ำ้มนัของลกูค้ำที่มีวงเงินขำยเช่ือในแต่ละครัง้ ลกูค้ำต้องออกใบสัง่ซือ้น ำ้มนัโดยระบุ
วนัท่ีซือ้น ำ้มนั ประเภทน ำ้มนั และปริมำณน ำ้มนัที่ต้องกำร และทะเบียนรถ เป็นต้น รวมทัง้ต้องลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจของ
ลกูค้ำทกุครัง้ หำกลำยมือช่ือในใบสัง่ซือ้น ำ้มนัไม่ตรงกบัลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจของลกูค้ำ พนกังำนบริกำรหน้ำลำนจะ
ปฏิเสธกำรเติมน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ ทัง้นี ้ลกูค้ำที่มีควำมประสงค์ที่จะซือ้น ำ้มนัในลกัษณะกำรขำยเช่ือต้องแจ้งควำมประสงค์
ต่อผู้ จัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มันเพื่อให้ด ำเนินกำรขออนุมัติวงเงินขำยเช่ือให้กับลูกค้ำตำมขัน้ตอนที่บริษัทก ำหนด 
(รำยละเอียดเก่ียวกบักำรขำยเช่ือ กำรพิจำรณำวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำในกำรขำยเช่ือ และกำรติดตำมภำระลกูหนี ้
ขำยเช่ือ แสดงอยูใ่นสว่นท่ี 2 ข้อที่ 3. เร่ืองกำรประกอบธุรกิจในแต่ละสำยผลิตภณัฑ์ ภำยใต้หวัข้อที่ 3.3 เร่ืองกำรขำยเช่ือ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ) 

 
ลกัษณะลกูค้ำและกลุม่เป้ำหมำย 
 
ลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยส ำหรับธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท คือ กลุม่ผู้ ใช้น ำ้มนัที่

อยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ซึง่ได้แก่ 
1) กลุม่ผู้ประกอบกำรขนสง่และผู้ผลติสนิค้ำที่ใช้ยำนพำหนะในกำรขนสง่สนิค้ำ ซึ่งประกอบกิจกำรในชุมชนที่

อยู่ใกล้เคียงกับสถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท COCO หรือขนส่งสินค้ำผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
COCO เป็นประจ ำ 

2) กลุม่เกษตรกรที่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิส ำหรับเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรตำ่งๆ ซึง่พกัอำศยัหรือท ำกำรเกษตรอยูใ่น
บริเวณใกล้เคียงกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 

3) กลุม่ผู้ที่ใช้รถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั ซึ่งพกัอำศยัในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกบั
สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 

 
บริษัทมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กับลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหลกั เนื่องจำกลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยใช้น ำ้มัน

เชือ้เพลิงส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบอำชีพจึงมีกำรใช้น ำ้มันอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเข้ำถึง ลูกค้ำ
กลุม่เป้ำหมำยดงักลำ่ว บริษัทจึงเน้นกำรลงทนุสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ที่อยู่ใกล้แหลง่ชุมชนต่ำงๆ หรือกลุม่
ลกูค้ำเป้ำหมำยหลกั 

 
ช่องทำงจ ำหนำ่ย 
 
บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงโดยตรงให้กับลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ที่

บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิและเป็นผู้บริหำรงำน ที่ผ่ำนมำบริษัทลงทุนเพิ่มสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO อย่ำง
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ตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทำงจ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้ครอบคลมุลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยในพืน้ท่ีตำ่งๆ ทัว่ประเทศไทยให้มำกขึน้ จ ำนวน
สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 แสดงได้ดงันี ้

 
จ านวนสถานีบริการน า้มนัประเภท COCO ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 

 
เมื่อพิจำรณำตำมเขตที่ตัง้ของสถำนีบริกำรน ำ้มนัแตล่ะแหง่ จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ในแต่ละ

ภำค ณ สิน้ปี 2555 สำมำรถแสดงได้ดงันี ้
 

พืน้ที่ 
จ านวนสถานีบริการน า้มนัประเภท COCO 

จ านวน ร้อยละ 
1. กรุงเทพและปริมณฑล 42 10.6 
2. ภำคเหนือ 83 20.9 
3. ภำคกลำง 37 9.3 
4. ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 149 37.5 
5. ภำคตะวนัออก 37 9.3 
6. ภำคตะวนัตก 34 8.6 
7. ภำคใต้ 15 3.8 

รวมทัง้หมด 397 100.0 
 
บริษัทลงทนุเพิ่มสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ในหลำยลกัษณะ โดยบริษัทอำจจะลงทนุซือ้หรือเช่ำสถำนี

บริกำรน ำ้มันที่เจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มันไม่ประสงค์ที่จะด ำเนินกิจกำรต่อ ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดรูปแบบกำรลงทุนที่
เหมำะสมส ำหรับสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO แต่ละแห่ง โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขและควำมต้องกำรของเจ้ำของ
สนิทรัพย์ เช่น ระยะเวลำกำรให้เช่ำ อตัรำคำ่เช่ำสนิทรัพย์ กำรปรับขึน้ค่ำเช่ำ เป็นต้น ประกอบกบักำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และควำมคุ้มคำ่ในกำรลงทนุ ซึง่ครอบคลมุในเร่ืองตำ่งๆ เช่น ท ำเลที่ตัง้ของสินทรัพย์ ที่ตัง้ของสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT หรือ
สถำนีบริกำรน ำ้มนัอื่นในบริเวณใกล้เคียง ลกัษณะและจ ำนวนลกูค้ำที่ใช้บริกำรหรือคำดวำ่จะใช้บริกำร และ ประมำณกำร
ยอดขำย รวมถึง เงินลงทนุและคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับปรับปรุงให้สถำนีบริกำรน ำ้มนัพร้อมให้บริกำร และอตัรำผลตอบแทน เป็น
ต้น (รำยละเอียดเก่ียวกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประเภท COCO แสดงอยู่ใน สว่นที่ 2 ข้อ 5. เร่ืองทรัพย์สินที่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจ ภำยใต้หวัข้อ ที่ 5.1.2 เร่ืองสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO) 
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บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สว่นพฒันำธุรกิจท ำหน้ำที่ค้นหำสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีศกัยภำพในกำรประกอบธุรกิจ

สถำนีบริกำรน ำ้มนั โดยเจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนัเดิมไม่ประสงค์ที่จะด ำเนินกิจกำรต่อ เนื่องจำกสำเหตุที่แตกต่ำงกัน
ออกไป เช่น ไม่ต้องกำรรับภำระในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั  หรือ ไม่มีเงินทนุหมนุเวียน
เพียงพอส ำหรับด ำเนินธุรกิจ หรือ มีภำระหนีก้บัสถำบนักำรเงิน หรือ ต้องกำรหยดุพกัหลงัจำกด ำเนินธุรกิจมำนำน เป็นต้น 
ทัง้นี ้ขัน้ตอนกำรลงทนุในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO มีรำยละเอียดดงันี ้

1) เมื่อพบสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีศกัยภำพแล้ว เจ้ำหน้ำที่สว่นพฒันำธุรกิจแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) 
เข้ำไปสอบถำมและแนะน ำบริษัทให้เจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนัได้รู้จกั พร้อมทัง้สอบถำมควำมต้องกำรของ
เจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนั และรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีผำ่นมำ 

2) หำกเจ้ำของสินทรัพย์มีควำมประสงค์ที่จะขำยหรือให้เช่ำสินทรัพย์ดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยเข้ำไป
ส ำรวจและประเมินสินทรัพย์ในเบือ้งต้นและรวบรวมข้อมูลทัง้หมดเพื่อส่งให้ผู้บงัคับบญัชำในแต่ละขัน้
พิจำรณำข้อมูล จำกนัน้คณะกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนสถำนีบริกำรน ำ้มัน พิจำรณำเง่ือนไขกำรลงทุนที่
เหมำะสม (เช่น รำคำเสนอซือ้ อตัรำค่ำเช่ำ และระยะเวลำกำรเช่ำ เป็นต้น) และควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน 
(เช่น เงินลงทุนส ำหรับปรับปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มัน อัตรำผลตอบแทน (IRR) และ ระยะเวลำคืนทุน 
(Payback Period) เป็นต้น) 

3) เมื่อได้รับอนุมตัิให้ลงทุนในสินทรัพย์ดงักลำ่ว เจ้ำหน้ำที่ส่วนกฎหมำยด ำเนินกำร ร่ำงสญัญำซือ้ขำยหรือ
สญัญำเช่ำสินทรัพย์ และส่งให้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยเพื่อน ำไปให้เจ้ำของสินทรัพย์พิจำรณำและลงนำมใน
สญัญำ จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่สว่นกฎหมำยด ำเนินกำรด้ำนนิตกิรรมตำ่งๆ เพ่ือให้บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิใน
สนิทรัพย์หรือสทิธิกำรเช่ำสนิทรัพย์ดงักลำ่ว 

4) เมื่อบริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำสินทรัพย์แล้ว เจ้ำหน้ำที่สว่นซ่อมบ ำรุงสถำนี
บริกำร ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ PTC ที่รับผิดชอบงำนด้ำนวิศวกรรมที่เก่ียวกับสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
COCO ด ำเนินกำรตรวจสอบสภำพสถำนีบริกำรน ำ้มนั และสรุปรำยกำรท่ีต้องปรับปรุงและซอ่มแซมเพื่อให้
สถำนีบริกำรน ำ้มนัเป็นไปตำมกฎหมำยและเหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจและกำรให้บริกำร เช่น กำร
ติดตัง้เสำสงูแสดงเคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT และรำคำน ำ้มนั กำรตกแต่งและทำสีภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั
ให้มีรูปแบบเดียวกัน กำรปรับปรุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มัน  กำรติดตัง้ถังส ำรอง
น ำ้มนัเชือ้เพลงิใหม่ (ถ้ำมี) และกำรซ่อมแซมระบบท่อสง่น ำ้มนัภำยในสถำนีบริกำร เป็นต้น เพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของหนว่ยงำนรำชกำร และมำตรฐำนของสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท  

5) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรค้ำปลีกพิจำรณำและอนุมตัิกำรลงทุนปรับปรุงและซ่อมแซมสถำนีบริกำรน ำ้มนั 
จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่ส่วนซ่อมบ ำรุงสถำนีบริกำรแจ้งรำยละเอียดรำยกำรที่ต้องปรับปรุงและซ่อมแซมให้
เจ้ำหน้ำที่สว่นจดัซือ้ทรำบ 

6) เจ้ำหน้ำที่สว่นจัดซือ้ติดต่อบริษัทผู้ รับเหมำหรือผู้ ให้บริกำรเฉพำะด้ำน เช่น งำนล้ำงท ำควำมสะอำดและ
ซ่อมแซมถังน ำ้มนัและระบบท่อน ำ้มนั เป็นต้น ให้เสนอเง่ือนไขและอตัรำค่ำบริกำร จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่สว่น
จดัซือ้เสนอเง่ือนไขและรำคำคำ่บริกำรให้ผู้มีอ ำนำจได้พิจำรณำและอนมุตัิ ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์อ ำนำจ
กำรอนมุตัิภำยในบริษัท 
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7) เจ้ำหน้ำที่สว่นซ่อมบ ำรุงสถำนีบริกำรท ำหน้ำที่ควบคุมกำรปรับปรุงและซ่อมแซมของผู้ รับเหมำให้เป็นไป
ตำมแบบหรือเง่ือนไขที่บริษัทก ำหนด และภำยหลงักำรก่อสร้ำงสถำนีบริกำรน ำ้มนัใหม่หรือกำรปรับปรุง
และซ่อมแซมสถำนีบริกำรน ำ้มันเดิม เจ้ำหน้ำที่ส่วนซ่อมบ ำรุงสถำนีบริกำรท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับ
หนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องเพื่อด ำเนินกำรออกใบอนญุำตที่จ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบธุรกิจสถำนีบริกำร
น ำ้มนัส ำหรับสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีสร้ำงใหมแ่ละสถำนีบริกำรน ำ้มนัเดิมที่ใบอนญุำตหมดอำยลุง 

 
เพื่อรองรับกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรสรรหำบคุลำกรเพื่อ

ปฏิบตัิงำนภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั โดยบริษัทก ำหนดให้มีกำรรับพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัลว่งหน้ำและจดัให้มี
กำรฝึกอบรมและฝึกงำนภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัร่วมกบัพนกังำนที่มีประสบกำรณ์และประวตัิกำรท ำงำนที่ดี ส ำหรับ
ผู้จัดกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนับริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมและฝึกงำนประมำณ 1 ถึง 3 เดือน ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำนจริงใน
ต ำแหนง่ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั 

 
กลยทุธ์กำรแขง่ขนั 
 
บริษัทมุ่งเน้นกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัที่มีคณุภำพและมีมำตรฐำนให้กบัลกูค้ำของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่และ

ควำมพงึพอใจในผลติภณัฑ์และกำรใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทัง้นี ้น ำ้มนัที่จ ำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
มำกกว่ำร้อยละ 90 บริษัทสัง่ซือ้โดยตรงจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ ซึ่งเป็นโรงกลัน่น ำ้มนัขนำดใหญ่ที่มีมำตรฐำนและ
เป็นผู้จ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ภำยในประเทศ จึงมัน่ใจได้วำ่เป็นน ำ้มนัท่ีมีคณุภำพและมีมำตรฐำน ในกำร
ขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ และกระจำยไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ทัว่ประเทศ 
บริษัทใช้กองรถบรรทกุน ำ้มนัท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของและผู้ด ำเนินงำนเองจึงสำมำรถควบคมุและป้องกนัปัญหำกำรปลอมปน
น ำ้มนัและปนเปือ้นในระหว่ำงกำรขนส่งน ำ้มนัที่อำจเกิดขึน้หำกขนส่งน ำ้มนัโดยผู้ประกอบกำรที่ไม่มีมำตรฐำนและไม่มี
จริยธรรม นอกจำกนี ้บริษัทได้ลงทุนสร้ำงศูนย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัขึน้ที่คลงัน ำ้มนัแม่กลอง เพื่อท ำหน้ำที่
ตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัท่ีได้จำกกำรสุม่ตวัอยำ่งในแตล่ะขัน้ตอนกำรขนสง่น ำ้มนั ตัง้แต่โรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์จนมำถึง
คลงัน ำ้มนัของบริษัทและไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ที่กระจำยอยู่ทัว่ประเทศ นอกจำกนี ้บริษัทมีหน่วย
ตรวจสอบน ำ้มนัเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ส ำหรับสุม่ตรวจคณุภำพน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทัง้สถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO เพื่อให้ลกูค้ำของบริษัทมัน่ใจได้ว่ำน ำ้มนัที่จ ำหน่ำย
ในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT แต่ละแห่งมีคณุภำพและมีมำตรฐำนเดียวกบัน ำ้มนัที่ผลิตได้จำกโรงกลัน่น ำ้มนั (รำยละเอียด
เก่ียวกบักำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัและกำรสุม่ตวัอย่ำงน ำ้มนั แสดงอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้อ 3. เร่ืองกำรประกอบธุรกิจในแต่
ละสำยผลติภณัฑ์ ภำยใต้หวัข้อ ที่ 3.6 เร่ืองกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนั) 

 
ในด้ำนกำรตลำดและกำรประชำสมัพนัธ์ บริษัทมีกำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรขำยอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นให้

ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มปริมำณกำรซือ้น ำ้มันในแต่ละครัง้และซือ้น ำ้มันอย่ำงต่อเนื่อง เช่น  กำรแจกน ำ้ดื่มหรือสินค้ำ
สง่เสริมกำรขำยอื่นให้กบัลกูค้ำที่เติมน ำ้มนัครบจ ำนวนที่ก ำหนด โดยสินค้ำสง่เสริมกำรขำยในแต่ละพืน้ที่อำจมีควำม
แตกตำ่งกนัได้โดยขึน้อยูก่บัลกัษณะของลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยที่ใช้บริกำรในแตล่ะพืน้ท่ี หรือ กำรรับสมคัรสมำชิกของสถำนี
บริกำรน ำ้มนั PT โดยลกูค้ำที่สมคัรสมำชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ จำกบริษัท เช่น กำรแจ้งข่ำวสำร สิทธิพิเศษของ
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สมำชิกในกำรใช้บริกำรภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และสทิธิในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสง่เสริมกำรตลำดอื่นๆ ในอนำคตที่มี
ให้เฉพำะสมำชิก เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทยงัใช้ช่องทำงอินเตอร์เน็ท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท  (www.ptgenergy.co.th) 
และ โซเชียลมีเดีย Facebook (www.facebook.com/ptstation) ในกำรสื่อสำรข้อมูลของบริษัทและประชำสมัพันธ์
กิจกรรมด้ำนกำรตลำดกบัลกูค้ำและบคุคลทัว่ไป  

 
นอกจำกนี ้บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT กบัชุมชนในพืน้ที่ 

โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะพิจำรณำรับคนในพืน้ที่ใกล้เคียงสถำนีบริกำรน ำ้มนัเป็นพนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัเป็น
หลกั เพื่อให้พนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัมีควำมเข้ำใจและสำมำรถให้บริกำรคนในพืน้ที่ได้อย่ำงเหมำะสม และ
พนกังำนประจ ำสถำนีบริกำรน ำ้มนัยงัสำมำรถอยูใ่กล้ชิดกบับคุคลในครอบครัวได้ รวมถึงสง่เสริมภำพลกัษณ์ที่ดีของสถำนี
บริกำรน ำ้มนั PT 

 
นโยบำยด้ำนรำคำ 
 
บริษัทไม่เน้นกำรแข่งขนัในด้ำนรำคำกบัผู้ ค้ำปลีกน ำ้มนัรำยอื่น เนื่องจำกบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรจ ำหน่ำย

น ำ้มนัที่มีคณุภำพและมำตรฐำนให้กบัลกูค้ำ และกำรให้บริกำรที่ดีกบัลูกค้ำ รวมถึงกำรสง่มอบน ำ้มนัที่ตรงต่อเวลำ ทัง้นี ้
กำรปรับเปลีย่นรำคำขำยน ำ้มนัหน้ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั (“รำคำขำยปลกีน ำ้มนั”) ของบริษัทเป็นไปตำมกลไกตลำด โดยจะ
สอดคล้องกบักำรปรับเปลีย่นรำคำขำยปลกีของผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ 

 
ทัง้นี ้ก ำไรที่บริษัทได้รับ (“ค่ำกำรตลำดที่บริษัทได้รับ”) จะเท่ำกบัสว่นต่ำงระหว่ำงรำคำขำยปลีกน ำ้มนัหลงัหกั

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภำษีขำย) กับรำคำน ำ้มันที่บริษัทซือ้จำกโรงกลั่นน ำ้มันหลังหักภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภำษีซือ้) ดังนัน้ 
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งรำคำขำยปลกี รำคำน ำ้มนัท่ีบริษัทซือ้จำกโรงกลัน่ และคำ่กำรตลำดที่บริษัทได้รับแสดงได้ ดงันี  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต:ุ ภำษีมลูคำ่เพิ่ม (1) ที่รวมอยูใ่นรำคำน ำ้มนัที่บริษัทซือ้จำกโรงกลัน่เป็นเงินภำษีที่บริษัทมีสิทธิขอคืนจำกกรมสรรพำกร ซึง่ภำษีส่วน
นีเ้รียกวำ่ “ภำษีซือ้” และภำษีมลูคำ่เพิ่ม (2) ที่รวมอยูใ่นรำคำขำยปลีกน ำ้มนัเป็นเงินภำษีที่บริษัทมีหน้ำที่น ำสง่ให้กบัสรรพำกร ซึ่ง
ภำษีสว่นนีเ้รียกวำ่ “ภำษีขำย” 

  
 

ราคาขายปลีกน า้มัน 

ราคาน า้มันที่บริษัทซือ้จากโรงกล่ัน 

ราคาหน้า 
โรงกล่ัน 

ภาษีสรรพสามติ 
และภาษีเทศบาล 

กองทุนน า้มันฯ 
และกองทุน 

อนุรักษ์พลังงาน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(1) 

ค่าการตลาด 
 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(2) 
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3.2.1.2 ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 
 
บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัมำตรำ 10 จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำร

น ำ้มนัประเภท DODO ซึ่งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัที่ได้รับอนญุำตจำกบริษัทให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT (“ตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนั”) บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท ในปี 2554 และปี 
2555 เท่ำกบั 7,029.76 ล้ำนบำท และ 8,064.67 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงจ ำนวน 240.91 
ล้ำนลิตรในปี 2554 และ 265.69 ล้ำนลิตรใน ปี 2555 โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำย
น ำ้มนัของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ ร้อยละ 19.5 ของรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ตำมล ำดบั 

 
ผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทต้องท ำสญัญำแต่งตัง้

ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทก่อน ทัง้นี ้ตำมสญัญำแต่งตัง้ตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัมีหน้ำที่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลงิจำกบริษัทและซือ้น ำ้มนัทกุประเภทรวมกนัไม่ต ่ำกว่ำปริมำณที่ก ำหนดไว้
ในสญัญำ ในขณะที่บริษัทมีหน้ำที่จ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัในรำคำที่ท ำให้ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัได้รับ
สว่นแบง่ก ำไร (“คำ่กำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั”) ไมน้่อยกวำ่อตัรำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ อยำ่งไรก็ตำม บริษัท
อำจปรับค่ำกำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัในแต่ละช่วงเวลำให้มำกกว่ำที่ระบุไว้ในสญัญำได้ เพื่อให้ตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัได้รับสว่นแบง่ก ำไรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมจำกบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำคำ่กำรตลำดส ำหรับตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัโดยค ำนึงถึงค่ำกำรตลำดที่บริษัทได้รับเป็นหลกั  (รำยละเอียดเก่ียวกับสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม แสดงอยู่ใน สว่นที่ 2 ข้อที่ 5. เร่ืองทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ภำยใต้หวัข้อที่ 5.2.4 เร่ือง
สญัญำที่ส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท) 

 
น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO มีทัง้ประเภทน ำ้มนัเบนซินและน ำ้มนัดีเซล 

เช่นเดียวกบัที่สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO จ ำหน่ำย แต่สดัสว่นและปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัแต่ละประเภทจะ
ขึน้อยู่กับกำรตัดสินใจของตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันแต่ละรำย บริษัทเป็นเพียงผู้จัดหำและจ ำหน่ำยน ำ้มันให้กับตัวแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเท่ำนัน้ กำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO ซึ่งรวมถึงกำรควบคุมและบริหำร
จดักำรพนกังำนขำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัแตล่ะรำย 

 
ขัน้ตอนกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 
 
กำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทในแต่ละวนัมีขัน้ตอนและรำยละเอียดในกำร

ด ำเนินกำรดงันี ้
 

1) เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) ซึ่งมีหน้ำที่ดแูลและให้ค ำแนะน ำกบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั ต้องแจ้งรำคำจ ำหน่ำย
น ำ้มนัให้ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัรับทรำบทกุเช้ำก่อนกำรสัง่ซือ้น ำ้มนั 

2) ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัที่ต้องกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัสง่ค ำสัง่ซือ้น ำ้มนัให้กับ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยที่ประจ ำอยู่ที่
คลงัน ำ้มนั โดยระบุข้อมูลกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัที่ส ำคญั เช่น ประเภทน ำ้มนัที่สัง่ซือ้ ปริมำณน ำ้มนัแต่ละประเภทที่
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สัง่ซือ้ และ วนัและเวลำที่ต้องกำรรับน ำ้มนั รวมถึง วิธีกำรขนส่งน ำ้มนัให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั (ขนสง่โดย
รถบรรทกุน ำ้มนัท่ีตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัก ำหนด หรือ ขนสง่โดยรถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัท) เป็นต้น 

3) เมื่อได้รับค ำสัง่ซือ้จำกตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะด ำเนินกำร ดงันี ้
- ส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัท่ีไม่มีวงเงินขำยเช่ือ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยต้องตรวจสอบกำรช ำระเงิน

ของตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั หำกยงัไมม่ีกำรช ำระเงินค่ำน ำ้มนัลว่งหน้ำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะยงัไม่
รับค ำสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั 

- ส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัที่มีวงเงินขำยเช่ือ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยต้องตรวจสอบวงเงินขำยเช่ือ
และภำระหนีค้งค้ำงของตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั ถ้ำตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัมีภำระหนีค้้ำงช ำระเกินก ำหนด
ระยะเวลำกำรขำยเช่ือหรือกำรสัง่ซือ้ในครัง้นีจ้ะท ำให้เกินวงเงินขำยเช่ือ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะแจ้ง
ให้ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัด ำเนินกำรแก้ไข (รำยละเอียดเก่ียวกบักำรขำยเช่ือ กำรพิจำรณำวงเงินขำยเช่ือ
และระยะเวลำในกำรขำยเช่ือ และกำรติดตำมภำระลกูหนีข้ำยเช่ือ แสดงอยู่ในสว่นที่ 2 ข้อที่ 3. เร่ืองกำร
ประกอบธุรกิจในแตล่ะสำยผลติภณัฑ์ ภำยใต้หวัข้อที่ 3.3 เร่ืองกำรขำยเช่ือน ำ้มนัเชือ้เพลงิ) 

4) หำกตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัได้ช ำระเงินค่ำน ำ้มนัล่วงหน้ำแล้ว หรือไม่มีภำระหนีค้้ำงช ำระเกินก ำหนดและกำร
สัง่ซือ้น ำ้มันในครัง้นีไ้ม่ท ำให้เกินวงเงิน เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจัดเตรียมใบสั่งซือ้สินค้ำ (P/O) ตำม
รำยละเอียดที่ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัแจ้งมำและบนัทึกข้อมูลกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในระบบซอฟท์แวร์กำรสัง่ซือ้
น ำ้มนัของบริษัท 

5) เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยประสำนงำนในเร่ืองกำรรับและขนสง่น ำ้มนั ดงันี  ้
- ในกรณีที่ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันต้องกำรให้บริษัทขนส่งน ำ้มนัให้ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะแจ้งให้

เจ้ำหน้ำที่ส่วนขนส่งให้ตรวจสอบตำรำงกำรปฏิบตัิงำนขนส่งเพื่อจัดรถบรรทุกน ำ้มนัมำให้บริกำรขนส่ง
น ำ้มนัให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั และแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัรถบรรทกุน ำ้มนัให้เจ้ำหน้ำที่สว่นบญัชีประจ ำ
คลงัรับทรำบ 

- ในกรณีที่ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัขนสง่น ำ้มนัโดยรถบรรทกุน ำ้มนัของตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัหรือผู้ ให้บริกำร
ขนสง่ทัว่ไป เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัรถบรรทกุน ำ้มนัให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนบญัชีประจ ำ
คลงัรับทรำบ 

6) เจ้ำหน้ำที่ส่วนบัญชีประจ ำคลงัด ำเนินกำรออกเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรรับน ำ้มนัและขนส่งน ำ้มนั และแจ้ง
พนกังำนขบัรถบรรทุกน ำ้มนัรับเอกสำร จำกนัน้ให้พนกังำนขบัรถบรรทุกน ำ้มนัด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรรับ
น ำ้มนั (รำยละเอียดเก่ียวกบักำรรับน ำ้มนัเข้ำรถบรรทกุน ำ้มนัและกำรขนสง่น ำ้มนั  แสดงอยู่ใน สว่นที่ 2 ข้อที่ 3. 
เร่ืองกำรประกอบธุรกิจในแตล่ะสำยผลติภณัฑ์ ภำยใต้หวัข้อที่ 3.2.3 ธุรกิจขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ) 
 
ลกัษณะลกูค้ำและกลุม่เป้ำหมำย 
 
ลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยส ำหรับธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT คือ บคุคลและ

นิติบคุคลที่มีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั ได้แก่ 1) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่เป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ยของผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น 2) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ไม่ได้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั และ 3) บคุคลและ
นิติบคุคลที่เป็นเจ้ำของที่ดินและต้องกำรด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั โดยบคุคลและนิติบคุคลเหลำ่นีม้ีควำมสนใจใน
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เง่ือนไขกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท และมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจไปในทิศทำงเดียวกบับริษัท จ ำนวน
สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO (ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท) ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 แสดงได้ดงันี ้

 
จ านวนสถานีบริการน า้มนัประเภท DODO ณ สิน้ปี 2552 ถึงปี 2555 

 
เมื่อพิจำรณำตำมเขตที่ตัง้ของสถำนีบริกำรน ำ้มนัแตล่ะแหง่ จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO ในแต่ละ

ภำค ณ สิน้ปี 2555 สำมำรถแสดงได้ดงันี ้
 

พืน้ที่ 
จ านวนสถานีบริการน า้มนัประเภท DODO 

จ านวน ร้อยละ 
1. กรุงเทพและปริมณฑล 13 7.3 
2. ภำคเหนือ 26 14.7 
3. ภำคกลำง 22 12.4 
4. ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 70 39.6 
5. ภำคตะวนัออก 10 5.7 
6. ภำคตะวนัตก 14 7.9 
7. ภำคใต้ 22 12.4 

รวมทัง้หมด 177 100.0 
 
ช่องทำงจ ำหนำ่ย 
 
เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) ที่ประจ ำอยูท่ี่คลงั นอกจำกมีหน้ำที่ดแูลและให้ค ำแนะน ำตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ

บริษัทและลกูค้ำแล้ว เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยยงัมีหน้ำที่ค้นหำผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ประสงค์จะเป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท นอกจำกนี ้กำรที่เจ้ำหน้ำที่สว่นพฒันำธุรกิจมีหน้ำที่ค้นหำสถำนที่ที่มีศกัยภำพในกำรประกอบ
ธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่อง ในบำงครัง้ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ เจ้ำหน้ำที่ส่วน
พฒันำธุรกิจเข้ำพบยงัต้องกำรด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัต่อไป แต่ต้องกำรซือ้น ำ้มนัจำกบริษัทและเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท กำรตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัของเจ้ำหน้ำที่ส่วนพัฒนำธุรกิจและ
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เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยท ำให้บริษัทสำมำรถเข้ำถึงลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยได้มำกขึน้ ทัง้นี ้ขัน้ตอนกำรเจรจำกบัผู้ประกอบกำร
สถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีประสงค์ที่จะเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท มีรำยละเอียดดงันี ้

1) เมื่อพบสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัสนใจที่จะเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ
บริษัท เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยเข้ำไปให้ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทและอธิบำยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท หำกผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัแสดงควำมประสงค์ที่จะเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยจะรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนั
นัน้ๆ เช่น สภำพสถำนีบริกำรน ำ้มนั ปริมำณน ำ้มนัท่ีจ ำหนำ่ยในแตล่ะเดือน ที่ตัง้สถำนีบริกำรน ำ้มนั ประวตัิ
กำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั และ ส ำเนำใบอนุญำตต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจ รวมถึง เง่ือนไขและควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั เป็นต้น 

2) จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยด ำเนินกำรสรุปข้อมลูและจดัท ำเอกสำรกำรขออนมุตัิแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำย
พร้อมเสนอให้ผู้จัดกำรส่วนขำยพิจำรณำในเบือ้งต้นก่อนส่งให้ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด
พิจำรณำและอนมุตัิ 

3) ภำยหลงักำรอนุมตัิแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำย เจ้ำหน้ำที่ส่วนกฎหมำยจะด ำเนินกำรร่ำงสญัญำและส่งให้
เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยเพื่อน ำไปให้ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรพิจำรณำและลงนำมในสญัญำ 

4) จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยจดัท ำประวตัิลกูค้ำซึง่ระบขุ้อมลูที่ส ำคญัเก่ียวกบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั (สถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท DODO) เช่น ช่ือที่อยู่ตวัแทนจ ำหน่ำย ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
และเง่ือนไขกำรขำย เป็นต้น และส่งให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนวิเครำะห์และติดตำมหนีส้ิน (Credit Control) 
ตรวจสอบเอกสำรก่อนน ำส่งให้ผู้ อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำดพิจำรณำและอนุมัติ เปิดรหัส
บญัชีลูกหนีใ้ห้กับตัวแทนจ ำหน่ำย เนื่องจำกระบบซอฟท์แวร์กำรสัง่ซือ้น ำ้มนัของบริษัทจะอนุญำตให้
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยรับค ำสัง่ซือ้ได้เฉพำะลกูค้ำที่มีรหสับญัชีลกูหนีเ้ทำ่นัน้ 

5) ส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ยที่ประสงค์จะได้รับวงเงินขำยเช่ือจำกบริษัท เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยมีหน้ำที่ติดตำมให้
ตวัแทนจ ำหนำ่ยให้สง่มอบหนงัสือสญัญำค ำ้ประกนัของธนำคำร (L/G) เพื่อวำงไว้เป็นหลกัประกนัส ำหรับ
กำรสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกบริษัท โดยสง่มอบเอกสำรให้กบัเจ้ำหน้ำที่สว่นวิเครำะห์และติดตำมหนีส้ินตรวจสอบ
เอกสำรก่อนน ำสง่ให้ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงินพิจำรณำและอนมุตัิวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำ
กำรขำยเช่ือให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำย ทัง้นี ้วงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำกำรขำยเช่ือที่ตวัแทนจ ำหน่ำยได้รับ
จะขึน้อยูก่บัมลูคำ่หลกัประกนัท่ีวำงไว้กบับริษัทเป็นหลกั หำกตวัแทนจ ำหนำ่ยมียอดกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัต่อวนั
สงูก็จ ำเป็นต้องวำงหลกัประกนัมลูค่ำสงูเช่นเดียวกนั มิฉะนัน้ตวัแทนจ ำหน่ำยรำยนัน้ๆ ก็จะต้องช ำระเงิน
ก่อนครบก ำหนดเครดิตเทอมที่ได้รับจำกบริษัท 

 
กลยทุธ์กำรแขง่ขนั 
 
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทจะได้รับกำรสนบัสนุนในด้ำนต่ำงๆ จำกบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ตัง้แต่เร่ิมเป็น

ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั โดยบริษัทจะช่วยสนบัสนนุวสัดแุละอปุกรณ์ในกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มนัของตวัแทนจ ำหนำ่ย
น ำ้มนั เช่น สทีำอำคำรเพื่อตกแตง่สถำนีบริกำร เสำสงูแสดงเคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT และรำคำน ำ้มนั ธงตรำสินค้ำของไทย
ออยล์ที่แสดงถึงกำรรับรองคุณภำพน ำ้มนัจำกไทยออยล์ และ ป้ำยแสดงชนิดต่ำงๆ รวมถึง เคร่ืองแบบส ำหรับพนกังำน
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บริกำรหน้ำลำน เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทยงัสง่เจ้ำหน้ำที่สว่นวิศวกรรมและซอ่มบ ำรุงไปให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ
ที่จ ำเป็นในกำรปรับปรุงสถำนีบริกำรน ำ้มนั เพื่อให้สถำนีบริกำรของตวัแทนจ ำหน่ำยมีรูปแบบและคุณภำพเดียวกันกับ
สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO  

 
ในด้ำนกำรตลำดบริษัทยงัสนบัสนนุวสัดสุง่เสริมกำรขำย ได้แก่ น ำ้ดื่มและสินค้ำสง่เสริมกำรขำย ให้กบัตวัแทน

จ ำหน่ำยน ำ้มนั โดยจ ำหน่ำยให้ในรำคำที่มีสว่นลด เพื่อให้ตวัแทนจ ำหน่ำยสำมำรถจัดรำยกำรสง่เสริมกำรขำยในสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท DODO ได้ในลกัษณะเดียวกับสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO นอกจำกนี ้บริษัทยงัช่วยให้
ค ำแนะน ำในด้ำนกำรบริหำรสนิค้ำคงคลงั  

 
นโยบำยด้ำนรำคำ 
 
รำคำน ำ้มันที่จ ำหน่ำยให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัท ค ำนวณจำกรำคำขำยปลีกน ำ้มันหักด้วยค่ำ

กำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั ดงันัน้ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรำคำขำยปลีก รำคำน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยให้กบัตวัแทน
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท และคำ่กำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ยแสดงได้ ดงันี  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำคำน ำ้มนัท่ีจ ำหนำ่ยให้กบัตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัจึงเปลีย่นแปลงไปตำมควำมผนัผวนของรำคำขำยปลีกน ำ้มนั

เชือ้เพลิงตำมประกำศของส ำนกังำนนโยบำยและพลงังำนแห่งชำติ อย่ำงไรก็ตำม ก ำไรที่ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัได้รับ
เทำ่กบัสว่นตำ่งระหวำ่งรำคำขำยปลกีน ำ้มนัหลงัหกัภำษีมลูคำ่เพิ่ม (ภำษีมลูคำ่เพิ่ม (3) ตำมที่แสดงในภำพข้ำงต้น ส ำหรับ
ตวัแทนจ ำหน่ำยภำษีส่วนนีเ้รียกว่ำภำษีขำย) กับรำคำน ำ้มนัที่จ ำหน่ำยให้กับตวัแทนจ ำหน่ำยหลงัหกัภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
(ภำษีมลูคำ่เพิ่ม (2) ตำมที่แสดงในภำพข้ำงต้น ส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ยภำษีสว่นนีเ้รียกกวำ่ภำษีซือ้) ดงันัน้ ไมว่ำ่รำคำขำย
ปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงจะปรับเพิ่มขึน้หรือลดลง หำกบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ำกำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั 
ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัก็จะยงัคงได้รับสว่นแบง่ก ำไรในอตัรำที่เทำ่เดิม 

 

ราคาขายปลีกน า้มัน 

ราคาน า้มันที่จ าหน่ายให้กับตัวแทนจ าหน่ายน า้มัน 

ราคาหน้าโรงกล่ัน บวกภาษี
และเงนิสมทบกองทุนฯ 

ค่าการตลาดท่ี 
บริษัทได้รับ 

ภาษีมูลค่า 
เพิ่ม (2) 

ค่าการตลาด
ส าหรับตัวแทน
จ าหน่ายน า้มัน 

les 

ภาษีมูลค่า 
เพิ่ม (3) 

ภาษีมูลค่า 
เพิ่ม (1) 
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บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะแข่งขันในเร่ืองรำคำกับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่น  บริษัทอำจพิจำรณำปรับเพิ่มหรือลดค่ำ
กำรตลำดส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท โดยค ำนงึถึงคำ่กำรตลำดที่บริษัทได้รับและสว่นแบง่ก ำไร (คำ่กำรตลำด
ส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั) ที่เหมำะสมและเป็นธรรมส ำหรับตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนั 

 
3.2.2 ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 

 
นอกจำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO ที่เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ย

น ำ้มนัของบริษัท บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัมำตรำ 10 ยงัค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม ซึ่งเป็นลกูค้ำอีกกลุ่มที่มีควำมต้องกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละครัง้ โดยอำจมี
วตัถุประสงค์ในกำรสัง่ซือ้ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น ต้องกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันต่อให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่น หรือ ต้องกำร
จ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัผู้ ใช้น ำ้มนัรำยย่อย หรือ ต้องกำรใช้น ำ้มนัในขัน้ตอนกำรผลิตสินค้ำในโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม  ในปี 2554 และ ปี 
2555 เทำ่กบั 8,610.33 ล้ำนบำท และ 13,629.46 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงจ ำนวน 309.51 
ล้ำนลติรในปี 2554 และ 473.03 ล้ำนลิตรในปี 2555 โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น
และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.3 และ ร้อยละ 32.9 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ตำมล ำดบั 

  
ขัน้ตอนกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 
 
กำรค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม  มีขัน้ตอนในกำรสัง่ซือ้และ

ด ำเนินกำรเหมือนกบักำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท ทัง้นี ้กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำ
น ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมในแตล่ะวนัมีขัน้ตอนและรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรดงันี ้

 
1) เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) ซึ่งมีหน้ำที่ดแูลและให้ค ำแนะน ำกบัลกูค้ำ ต้องแจ้งรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้ลกูค้ำ

รับทรำบทกุเช้ำก่อนกำรสัง่ซือ้น ำ้มนั 
2) ลกูค้ำที่ต้องกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัสง่ค ำสัง่ซือ้น ำ้มนัให้กบัเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยที่ประจ ำอยู่ที่คลงัน ำ้มนั โดยระบุ

ข้อมลูกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัท่ีส ำคญั เช่น ประเภทน ำ้มนัท่ีสัง่ซือ้ ปริมำณน ำ้มนัแตล่ะประเภทที่สัง่ซือ้ และ วนัและเวลำ
ที่ต้องกำรรับน ำ้มนั รวมถึง วิธีกำรขนสง่น ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ (ขนสง่โดยรถบรรทกุน ำ้มนัที่ลกูค้ำก ำหนด หรือ ขนสง่
โดยรถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัท) เป็นต้น 

3) เมื่อได้รับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะด ำเนินกำร ดงันี ้
- ส ำหรับลกูค้ำที่ไมม่ีวงเงินขำยเช่ือ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยต้องตรวจสอบกำรช ำระเงินของลกูค้ำ หำกยงั

ไมม่ีกำรช ำระเงินคำ่น ำ้มนัลว่งหน้ำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะยงัไมรั่บค ำสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกลกูค้ำ 
- ส ำหรับลกูค้ำที่มีวงเงินขำยเช่ือ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยต้องตรวจสอบวงเงินขำยเช่ือและภำระหนีค้งค้ำง

ของลกูค้ำ ถ้ำลกูค้ำมีภำระหนีค้้ำงช ำระเกินก ำหนดระยะเวลำกำรขำยเช่ือหรือกำรสัง่ซือ้ในครัง้นีจ้ะท ำให้
เกินวงเงินขำยเช่ือ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะแจ้งให้ลกูค้ำด ำเนินกำรแก้ไข (รำยละเอียดเก่ียวกบักำร
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ขำยเช่ือ กำรพิจำรณำวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำในกำรขำยเช่ือ และกำรติดตำมภำระลกูหนีข้ำยเช่ือ 
แสดงอยู่ในสว่นที่ 2 ข้อที่ 3. เร่ืองกำรประกอบธุรกิจในแต่ละสำยผลิตภณัฑ์ ภำยใต้หวัข้อที่  3.3 เร่ืองกำร
ขำยเช่ือน ำ้มนัเชือ้เพลงิ) 

4) หำกลกูค้ำได้ช ำระเงินคำ่น ำ้มนัลว่งหน้ำแล้ว หรือไมม่ีภำระหนีค้้ำงช ำระเกินก ำหนดและกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัในครัง้นี ้
ไมท่ ำให้เกินวงเงิน เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยตรวจสอบใบสัง่ซือ้สินค้ำ (P/O) ที่ลกูค้ำสง่มำ หรือจดัเตรียมใบสัง่
ซือ้สินค้ำ (P/O) ตำมรำยละเอียดที่ลูกค้ำได้แจ้งมำ หลังจำกนัน้บันทึกข้อมูลกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันใน
ระบบซอฟท์แวร์กำรสัง่ซือ้น ำ้มนัของบริษัท 

5) เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยประสำนงำนในเร่ืองกำรรับและขนสง่น ำ้มนั ดงันี  ้
- ในกรณีที่ลกูค้ำต้องกำรให้บริษัทขนสง่น ำ้มนั เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่ให้

ตรวจสอบตำรำงกำรปฏิบตัิงำนขนสง่เพื่อจดัรถบรรทกุน ำ้มนัมำให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ และแจ้ง
ข้อมลูเก่ียวกบัรถบรรทกุน ำ้มนัให้เจ้ำหน้ำที่สว่นบญัชีประจ ำคลงัรับทรำบ 

- ในกรณีที่ลูกค้ำขนส่งน ำ้มันโดยรถบรรทุกน ำ้มันของลูกค้ำหรือผู้ ให้บริกำรขนส่งทั่วไป  เจ้ำหน้ำที่
ประสำนงำนขำยแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัรถบรรทกุน ำ้มนัให้เจ้ำหน้ำที่สว่นบญัชีประจ ำคลงัรับทรำบ 

6) เจ้ำหน้ำที่ส่วนบัญชีประจ ำคลงัด ำเนินกำรออกเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรรับน ำ้มนัและขนส่งน ำ้มนั และแจ้ง
พนกังำนขบัรถบรรทุกน ำ้มนัรับเอกสำร จำกนัน้ให้พนกังำนขบัรถบรรทุกน ำ้มนัด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรรับ
น ำ้มนั (รำยละเอียดเก่ียวกบักำรรับน ำ้มนัเข้ำรถบรรทกุน ำ้มนัและกำรขนสง่น ำ้มนั  แสดงอยู่ใน สว่นที่ 2 ข้อที่ 3. 
เร่ืองกำรประกอบธุรกิจในแตล่ะสำยผลติภณัฑ์ ภำยใต้หวัข้อที่ 3.2.3 ธุรกิจขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ) 
 
ลกัษณะลกูค้ำและกลุม่เป้ำหมำย 
 
ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม 

ประกอบไปด้วย 
 
1) ผู้ ค้ำสง่น ำ้มนัรำยอื่น หมำยถึง ผู้ ค้ำสง่น ำ้มนัท่ีสัง่ซือ้น ำ้มนัโดยมวีตัถปุระสงค์ในกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัตอ่ให้กบั

ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น หรือ ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัอิสระ หรือ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้
น ำ้มนัเชือ้เพลงิในธุรกิจ จึงมีกำรด ำเนินธุรกิจในลกัษณะพอ่ค้ำคนกลำง ซึง่ในธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลิง
เรียกผู้ ค้ำสง่น ำ้มนัลกัษณะนีว้ำ่ Jobber (“ผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber”) 

2) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัอิสระ หมำยถึง ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัขนำดเล็กที่ไม่ได้เป็น
ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของผู้ ค้ำน ำ้มนัขนำดใหญ่ จึงอำจไม่มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำแสดงภำยในสถำนีบริกำร
น ำ้มนัหรืออำจใช้ตรำสญัญำลกัษณ์ของผู้ประกอบกำรแสดงภำยในสถำนีบริกำร 

3) ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่ต้องใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิในธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงที่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิง
ส ำหรับเคร่ืองจกัรกลตำ่งๆ ธุรกิจขนสง่ที่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิในยำนพำหนะ ธุรกิจกำรเกษตรท่ีใช้น ำ้มนัส ำหรับ
เคร่ืองมือทำงกำรเกษตร และธุรกิจโรงงำนอตุสำหกรรมที่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรผลติ เป็นต้น 
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ช่องทำงจ ำหนำ่ย 
 
นอกจำกกำรค้นหำผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีประสงค์จะเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท บริษัทยงั

ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) มีหน้ำที่สรรหำและรวบรวมข้อมลูของผู้ ค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัและผู้ประกอบกำร
อตุสำหกรรมในพืน้ที่ที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อค้นหำผู้ ค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่มี
ปริมำณกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัหรือบริโภคน ำ้มนัสงู ทัง้นี ้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงันี ้

1) เมื่อพบลูกค้ำที่มีปริมำณกำรสัง่ซือ้น ำ้มันหรือบริโภคน ำ้มันสูง เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยจะเข้ำไปให้ข้อมูล
เก่ียวกบับริษัทรวมทัง้เสนอรำคำน ำ้มนัและเง่ือนไขกำรสัง่ซือ้น ำ้มนั หำกลกูค้ำแสดงควำมประสงค์ที่จะ
สัง่ซือ้น ำ้มนัจำกบริษัท เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยจะรวบรวมข้อมลูของลกูค้ำ เช่น ประเภทและปริมำณน ำ้มนั
เชือ้เพลิงที่คำดว่ำจะสัง่ซือ้ในแต่ละเดือน ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ สถำนที่ตัง้ของกิจกำร ประวตัิกำร
ด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร และ เง่ือนไขและควำมต้องกำรของลกูค้ำ รวมถึง เอกสำรส ำคญัของบริษัท 
และงบกำรเงินย้อนหลงั เป็นต้น 

2) จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่แผนกขำยด ำเนินกำรสรุปข้อมูลและจัดท ำประวตัิลกูค้ำซึ่งระบุข้อมูลที่ส ำคญัเก่ียวกับ
ลกูค้ำ เช่น ช่ือที่อยู่ลกูค้ำ ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ และเง่ือนไขกำรขำย เป็นต้น รวมถึงจดัท ำเอกสำรกำร
ขออนมุตัิเปิดรหสับญัชีลกูหนีใ้ห้กบัลกูค้ำพร้อมเสนอให้ผู้จดักำรสว่นขำยพิจำรณำในเบือ้งต้น 

3) เจ้ำหน้ำที่สว่นวิเครำะห์และติดตำมหนีส้ิน (Credit Control) ตรวจสอบเอกสำรก่อนน ำสง่ให้ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำดและผู้ อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินร่วมกันพิจำรณำและอนุมตัิเปิดรหัส
บญัชีลกูหนีใ้ห้กับลกูค้ำ และอนุมัติวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำกำรขำยเช่ือให้กับลกูค้ำ ทัง้นี ้บริษัท
ก ำหนดวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำกำรขำยเช่ือส ำหรับลูกค้ำแต่ละรำย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำ
หลกัประกนัท่ีวำงไว้กบับริษัทประกอบกบัฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของลกูค้ำ 

 
กลยทุธ์กำรแขง่ขนั 
 
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรสง่มอบน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัลกูค้ำในเวลำที่ก ำหนด จึงเน้นกำรลงทนุในรถบรรทกุ

น ำ้มนัอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับควำมต้องกำรขนสง่น ำ้มนัในแต่ละวนัที่มีปริมำณเพิ่มขึน้ตำมยอดกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัของ
บริษัท กำรที่บริษัทเป็นเจ้ำของกองรถบรรทุกน ำ้มนัขนำดใหญ่และมีปริมำตรควำมจุรวมสงู บริษัทจึงมีควำมสำมำรถใน
กำรขนส่งและขนถ่ำยน ำ้มนัเป็นปริมำณมำกในแต่ละครัง้ เมื่อรวมกับกำรบริหำรจัดกำรรถบรรทุกน ำ้มนัอย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพท ำให้กองรถบรรทกุน ำ้มนัสำมำรถขนสง่น ำ้มนัได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรบริหำรปริมำณกำรส ำรอง
น ำ้มนัในแตล่ะคลงัน ำ้มนัอยำ่งมีประสทิธิภำพช่วยให้บริษัทสำมำรถสง่มอบน ำ้มนัได้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

 
นอกจำกนี ้บริษัทพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลอืลกูค้ำโดยให้ยืมอปุกรณ์กำรจดัเก็บและจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง เช่น ถงั

ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิ และ ตู้จ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ เป็นต้น ให้กบัลกูค้ำ โดยติดตัง้อปุกรณ์ดงักลำ่วไว้ภำยในสถำนที่ตัง้ของ
กิจกำรของลกูค้ำ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำที่เป็นผู้ ค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิหรือผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่ต้อง
เติมน ำ้มนัให้กบัยำนพำหนะหรือเคร่ืองจกัรกลของผู้ประกอบกำร 
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นโยบำยด้ำนรำคำ 
 
ในธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำส่งน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม รำคำจ ำหน่ำย

น ำ้มนัเชือ้เพลงิเป็นเง่ือนไขที่ส ำคญัอย่ำงหนึ่งที่ลกูค้ำพิจำรณำประกอบกำรตดัสินใจซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงจำกผู้ ค้ำสง่น ำ้มนั
เชือ้เพลิงแต่ละรำย บริษัทจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงโดยเปรียบเทียบกับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่น 
อยำ่งไรก็ตำม รำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่บริษัทเสนอให้กบัลกูค้ำแตล่ะรำยจะต้องสะท้อนถึงต้นทนุของน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
ระยะเวลำกำรขำยเช่ือส ำหรับลกูค้ำแตล่ะรำย และกำรให้ควำมช่วยเหลอืตำ่งๆ ท่ีมีให้กบัลกูค้ำ 

 
3.2.3 ธุรกิจขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
นอกจำกกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ บริษัทยงัด ำเนินธุรกิจขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงซึ่งเป็น

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง บริษัทได้จดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 12 ของ
พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และลงทนุเป็นเจ้ำของกองรถบรรทกุน ำ้มนัขนำดใหญ่ โดย ณ สิน้ ปี 
2555 บริษัทมีรถบรรทกุน ำ้มนัจ ำนวน 236 คนั คิดเป็นปริมำณควำมจรุวมเท่ำกบั 7.77 ล้ำนลิตร ตัง้แต่ปี 2552 ขนำดกอง
รถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัทเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องสอดคล้องกบักำรเติบโตของรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิและกำร
เพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ในช่วงที่ผำ่นมำ 

 
จ านวนรถบรรทุกน า้มันและปริมาตรความจุรวม ณ สิน้ปี 2552 ถงึปี 2555 

 
 

 
บริษัทก ำหนดให้รถบรรทุกน ำ้มันแต่ละคันมีพนักงำนขับรถประจ ำและมีหน้ำที่ดูแลรักษำรถบรรทุกน ำ้มันที่

รับผิดชอบ ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงำนในแต่ละวนั พนกังำนขบัรถทุกรำยจะต้องเข้ำรำยงำนตวัเพื่อตรวจสอบสภำพควำมพร้อม
ของพนกังำนขบัรถ โดยผู้บงัคบับญัชำจะสุม่ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด สุม่ตรวจปัสสำวะเพื่อทดสอบกำรใช้สำร
กระตุ้นและสำรเสพติด รวมถึงตรวจดสูภำพร่ำงกำยในเร่ืองกำรพกัผ่อนอย่ำงเพียงพอ และควำมเจ็บป่วยที่อำจสง่ผลต่อ
กำรขับรถบรรทุกน ำ้มัน หำกพนักงำนขับรถคนใดไม่ผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้อมจะถูกสัง่พักงำนในวันนัน้ และ
พนกังำนขบัรถคนนัน้จะถกูลงโทษตำมระเบียบของบริษัทซึ่งเร่ิมตัง้แต่กำรตกัเตือนไปถึงกำรให้ออกจำกงำน โดยเฉพำะ
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พนกังำนขบัรถที่ตรวจพบกำรใช้สำรกระตุ้นหรือสำรเสพติดหรือดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบตัิงำน บริษัทจะให้
ออกจำกงำนทนัทีและบนัทกึประวตัิไว้ นอกจำกนี ้หำกบริษัทตรวจพบในภำยหลงัวำ่พนกังำนขบัรถคนใดเคยมีประวตัิกำร
ออกจำกงำนเนื่องจำกกำรใช้สำรกระตุ้นหรือสำรเสพติดหรือยกัยอกสินทรัพย์ของนำยจ้ำง บริษัทจะให้ออกจำกงำนทนัที
เช่นเดียวกัน บริษัทยังก ำหนดให้พนักงำนขับรถยังมีหน้ำที่ตรวจสอบสภำพควำมพร้อมของรถบรรทุกน ำ้มันก่อนเร่ิม
ปฏิบตัิงำนตำมรำยกำรท่ีบริษัทก ำหนดไว้ เช่น ระบบไฟสอ่งสวำ่งและไฟสญัญำณตำ่งๆ ระดบัน ำ้มนัหลอ่ลื่นในระบบต่ำงๆ 
ระดบัน ำ้ในหม้อน ำ้ สภำพสำยไฟตำ่งๆ ภำยในห้องเคร่ือง และสภำพยำงรถยนต์ เป็นต้น และสง่แบบฟอร์มกำรตรวจสภำพ
รถให้ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบ หำกรถบรรทุกน ำ้มันคันใดไม่ผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้อมจะถูกห้ำมไม่ให้ใช้งำน 
พนกังำนขบัรถประจ ำรถบรรทกุน ำ้มนัคนัดงักลำ่วก็จะไมไ่ด้รับค่ำเที่ยว (ค่ำจ้ำงสว่นที่แปรผนัไปตำมจ ำนวนครัง้ที่ขบัรถใน
แต่ละเดือน) ไปจนกว่ำรถบรรทุกน ำ้มันคันดังกล่ำวจะน ำกลับมำใช้งำนตำมปกติ พนักงำนขับรถแต่ละคนจึงให้
ควำมส ำคญัในกำรตรวจเช็คสภำพรถบรรทกุน ำ้มนัตำมก ำหนดระยะเวลำ/ระยะทำง และน ำรถบรรทกุน ำ้มนัที่รับผิดชอบ
เข้ำตรวจเช็คอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
หลงัจำกผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้อมประจ ำวนัแล้ว พนกังำนขบัรถจะน ำรถบรรทุกน ำ้มนัมำจอดภำยใน

บริเวณที่ก ำหนดเพื่อรอเรียกปฏิบตัิงำน เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่ท ำหน้ำที่จัดตำรำงกำรปฏิบตัิงำนขนส่ง โดยพิจำรณำจำก
ควำมเหมำะสม เช่น ขนำดควำมจุรถบรรทุกน ำ้มัน เส้นทำงเดินรถ และแผนกำรจัดส่งน ำ้มนัให้กับสถำนีบริกำรน ำ้มัน
ประเภท COCO และลกูค้ำกลุ่มธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง รวมถึงกำรขนย้ำยน ำ้มันระหว่ำงคลงัเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
เป็นต้น เมื่อพนกังำนขบัรถถกูเรียกตวัเพื่อปฏิบตัิงำน พนกังำนขบัรถจะเข้ำรับเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรขนสง่น ำ้มนั เช่น 
ใบเบิกน ำ้มนั ใบควบคมุกำรสง่น ำ้มนั ใบสัง่ของ (Purchase Order) ใบก ำกบักำรขนสง่น ำ้มนั เป็นต้น พร้อมลวดและซีล
น ำ้มนัซึง่ใช้ส ำหรับปิดผนกึช่องรับและจ่ำยน ำ้มนัในรถบรรทกุน ำ้มนั พนกังำนขบัรถมีหน้ำที่ศึกษำเส้นทำงกำรเดินรถไปยงั
จดุหมำยปลำยทำงตำมเส้นทำงที่บริษัทก ำหนด เนื่องจำกบริษัทได้ก ำหนดเส้นทำงที่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำก ระยะทำง
และระยะเวลำที่ใช้ในกำรเดินทำง และ จดุจอดพกัรถที่เหมำะสมบนเส้นทำง ซึ่งได้แก่ สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่เป็นสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และมีขนำดใหญ่เพียงพอ ท ำให้เส้นทำงที่บริษัทก ำหนดมีประสทิธิภำพในกำรขนสง่และมีจดุ
จอดพกัรถที่เหมำะสมส ำหรับกำรขบัรถบรรทกุน ำ้มนัอย่ำงปลอดภยั นอกจำกนีพ้นกังำนขบัรถยงัมีหน้ำที่สอบทำนควำม
ถกูต้องของเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรขนสง่น ำ้มนั เพื่อป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรขนสง่น ำ้มนั เช่น กำรขนสง่น ำ้มนัผิด
ประเภท หรือ ปริมำณน ำ้มนัท่ีขนสง่ไมต่รงกบัค ำสัง่ซือ้ เป็นต้น 

 
จำกนัน้พนกังำนขบัรถจะท ำกำรตรวจสอบน ำ้มนัที่อำจตกค้ำงอยู่ภำยในถงับรรจุน ำ้มนั หำกมีน ำ้มนัตกค้ำงต้อง

ท ำกำรถ่ำยน ำ้มนัที่ตกค้ำงให้หมด และท ำกำรปิดวำล์วจ่ำยน ำ้มนัทุกถังน ำ้มนัให้แน่น พนกังำนขบัรถปิดผนึกวำล์วจ่ำย
น ำ้มนัโดยร้อยลวดและหนีบซีลน ำ้มนัให้แนน่ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั ณ จุดเข้ำออกโรงจ่ำยน ำ้มนัตรวจสอบควำม
เรียบร้อยของซีลน ำ้มนัท่ีวำล์วจ่ำยน ำ้มนัอีกครัง้ พนกังำนขบัรถน ำรถบรรทกุน ำ้มนัเข้ำไปยงัโรงจำ่ยน ำ้มนัและยื่นเอกสำรใบ
เบิกน ำ้มนัและใบควบคมุกำรส่งน ำ้มนัให้เจ้ำหน้ำที่โรงจ่ำยน ำ้มนัเพื่อด ำเนินกำรจ่ำยน ำ้มนั เมื่อได้รับน ำ้มนัถูกต้องและ
ครบถ้วนตำมประเภทและปริมำณที่ก ำหนดไว้ในเอกสำร เจ้ำหน้ำที่โรงจ่ำยน ำ้มนัปิดผนึกช่องรับน ำ้มนัโดยร้อยลวดและ
หนีบซีลน ำ้มนัให้แน่น พนกังำนขบัรถตรวจสอบควำมเรียบร้อยของซีลน ำ้มนัที่ช่องรับน ำ้มนัอีกครัง้ เจ้ำหน้ำที่ รักษำควำม
ปลอดภยั ณ จดุเข้ำออกโรงจ่ำยน ำ้มนัท ำกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของซีลน ำ้มนัทกุจดุอีกครัง้ก่อนอนุญำตให้รถบรรทกุ
น ำ้มนัออกจำกคลงัน ำ้มนั 
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เมื่อถึงปลำยทำง เจ้ำหน้ำที่สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ที่รับน ำ้มนัหรือลกูค้ำที่สัง่ซือ้น ำ้มนัจำกบริษัท

ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของซีลน ำ้มนัและหมำยเลขซีลน ำ้มนัที่ระบไุว้ในเอกสำร หำกซีลน ำ้มนัอยู่ในสภำพไม่
เรียบร้อยหรือหมำยเลขซีลน ำ้มนัไมต่รงกบัท่ีระบไุว้ในเอกสำร เจ้ำหน้ำที่สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO หรือลกูค้ำจะ
ปฏิเสธกำรรับมอบน ำ้มนั พนกังำนขบัรถน ำ้มนัจะต้องแจ้งกลบัมำยงัหน่วยงำนและน ำรถบรรทกุน ำ้มนักลบัมำตรวจสอบ 
หำกพบว่ำซีลน ำ้มนัอยู่ในสภำพไม่เรียบร้อยหรือหมำยเลขซีลน ำ้มนัไม่ตรงกับในเอกสำรโดยที่พนกังำนขบัรถไม่สำมำรถ
ชีแ้จงได้ บริษัทถือว่ำพนกังำนขบัรถคนนัน้บกพร่องต่อหน้ำที่และสอ่เจตนำในกำรทจุริตและยกัยอกน ำ้มนัของบริษัทซึ่งมี
โทษถึงขัน้ไล่ออกจำกงำน ซีลน ำ้มนัจึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริตหรือยกัยอกน ำ้มนัโดย
พนกังำนขบัรถที่อำจจะเกิดขึน้ได้ 

 
เพื่อให้พนกังำนขบัรถทกุคนรับทรำบและเข้ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบตัิงำนที่ถกูต้อง  บริษัทได้จดัท ำคู่มือและ

กฎระเบียบปฏิบัติงำนของพนกังำนขบัรถและจัดอบรมให้กับพนักงำนขับรถบรรทุกน ำ้มันทุกคนตัง้แต่กำรปฐมนิเทศ
พนกังำน และก ำหนดให้พนกังำนขบัรถยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งเคร่งครัด คูม่ือและกฎระเบียบปฏิบตัิของ
พนกังำนขบัรถระบถุึงสิง่ที่ส ำคญัที่พนกังำนขบัรถต้องปฏิบตัิตำม ดงันี ้

1) ลกัษณะกำรขบัรถที่ไมเ่ป็นไปตำมกฎระเบียบของบริษัท เช่น กำรขบัรถเร็วเกินอตัรำที่ก ำหนด และ กำรจอด
รถในสถำนท่ีที่บริษัทไมไ่ด้ก ำหนด หรือกำรขบัรถออกนอกเส้นทำงที่บริษัทก ำหนดโดยไม่ได้รับอนญุำตจำก
ผู้บงัคับบญัชำ เป็นต้น ข้อก ำหนดในเร่ืองดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมไม่ให้พนกังำนขบัรถใช้
ควำมเร็วจนอำจก่อให้เกิดอนัตรำยตอ่ชีวิตของพนกังำนขบัรถและผู้ ใช้ยำนพำหนะคนอื่นบนท้องถนน และ
ป้องกนัไมใ่ห้พนกังำนขบัรถน ำรถบรรทกุน ำ้มนัออกนอกเส้นทำงหรือจอดรถบรรทกุน ำ้มนัระหวำ่งทำงโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อกำรทจุริตและยกัยอกน ำ้มนัของบริษัท 

2) ระเบียบและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน เช่น กำรรับและจ่ำยน ำ้มนั กำรใช้รถบรรทกุน ำ้มนัและกำรบ ำรุงรักษำ
รถและอปุกรณ์ประจ ำรถ เส้นทำงกำรขนสง่น ำ้มนัที่บริษัทก ำหนด จุดจอดพกัในระหว่ำงกำรขนสง่น ำ้มนัที่
ได้รับอนญุำต และบทลงโทษส ำหรับกำรไมป่ฏิบตัิตำมกฎระเบียบของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้พนกังำนขบัรถ
เข้ำใจถึงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งถกูต้องและปฏิบตัิงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกนัทกุคน 

3) ประกำศและค ำสัง่ของบริษัทที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำน ซึ่งช่วยย ำ้เตือนกฎระเบียบจรำจรและข้อควร
ระวงัให้กบัพนกังำน 

 
นอกจำกนี ้เพื่อประโยชน์ในกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนขบัรถและกำรบริหำรจดักำรกองรถบรรทุก

น ำ้มนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทได้ลงทนุติดตัง้ระบบแสดงพิกดัผ่ำนดำวเทียม (“ระบบ GPS”) ในรถบรรทกุน ำ้มนั และ
ติดตัง้ซอฟท์แวร์ส ำหรับแสดงผลข้อมลูของรถบรรทุกน ำ้มนัที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งน ำ้มนั เจ้ำหน้ำที่ส่วนขนสง่จึงสำมำรถ
ติดตำมข้อมูลที่เก่ียวกับรถบรรทุกน ำ้มนัได้ทนัที เช่น ต ำแหน่งของรถบรรทุกน ำ้มนัทุกคนัที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งน ำ้มัน 
เส้นทำงเดินรถตัง้แตต้่นทำงจนถึงต ำแหนง่ปัจจบุนั ควำมเร็วรถบรรทกุน ำ้มนั และ จ ำนวนครัง้ที่พนกังำนขบัรถใช้ควำมเร็ว
เกินอตัรำที่บริษัทก ำหนด รวมถึง กำรจอดพกัรถบรรทกุน ำ้มนัในระหว่ำงกำรขนสง่น ำ้มนั เป็นต้น เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่จึง
สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของพนกังำนขบัรถได้ตลอดเวลำ นอกจำกนี ้เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่ยงัสำมำรถ
น ำข้อมลูที่ได้รับจำกระบบ GPS มำใช้ประกอบกำรบริหำรจดักำรกองรถบรรทกุน ำ้มนัให้มีประสทิธิภำพ เช่น กำรจดัตำรำง
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กำรปฏิบตัิงำนของรถบรรทกุน ำ้มนัแตล่ะคนั โดยสำมำรถก ำหนดหมำยเลขรถบรรทกุน ำ้มนัที่จะขนสง่น ำ้มนัในล ำดบัต่อๆ 
ไป หรือหมำยเลขรถบรรทกุน ำ้มนัที่สำมำรถน ำมำให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัใน 1 ถึง 2 วนัข้ำงหน้ำ และ กำรค ำนวณจ ำนวน
ชัว่โมงกำรท ำงำนจริงของผู้ขบัรถบรรทกุน ำ้มนั  

 
รถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัทสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) รถบรรทกุน ำ้มนัขนำดควำมจุไม่เกิน 20,000 

ลิตร (“รถสิบล้อบรรทกุน ำ้มนั”) และ 2) รถพ่วงเซมิเทรลเลอร์บรรทกุน ำ้มนัขนำดควำมจุเกินกว่ำ 20,000 ลิตร (“รถพ่วง
บรรทกุน ำ้มนั”) ทัง้นี ้รถบรรทกุน ำ้มนัทัง้ 2 กลุม่ เหมำะส ำหรับกำรขนสง่น ำ้มนัที่แตกต่ำงกนั โดยรถสิบล้อบรรทกุน ำ้มนั
เหมำะส ำหรับกำรกระจำยน ำ้มนัในระยะทำงใกล้ๆ ท่ีกำรสง่มอบน ำ้มนัแตล่ะครัง้มีปริมำณไม่สงูมำก เช่น กำรขนสง่น ำ้มนั
จำกคลงัน ำ้มนัของบริษัท หรือ โรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ (ศรีรำชำ) หรือ จุดรับน ำ้มนัอื่น ไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
COCO หรือลกูค้ำกลุม่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง ในขณะท่ี รถพว่งบรรทกุน ำ้มนัเหมำะส ำหรับกำร
ขนสง่น ำ้มนัในระยะทำงไกล ที่กำรสง่มอบน ำ้มนัแตล่ะครัง้มีปริมำณมำก เช่น กำรขนสง่น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ 
(ศรีรำชำ) ไปยงัคลงัน ำ้มนัของบริษัทในภำคตำ่งๆ หรือกำรขนสง่น ำ้มนัระหวำ่งคลงัน ำ้มนัของบริษัท เป็นต้น  

 
อยำ่งไรก็ตำม ปัจจบุนับริษัทสำมำรถใช้รถพว่งบรรทกุน ำ้มนัส ำหรับกำรกระจำยน ำ้มนัได้มำกขึน้ เนื่องจำกบริษัท

มีสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เพิ่มมำกขึน้กว่ำในอดีต บริษัทจึงสำมำรถขนสง่น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ 
(ศรีรำชำ) ไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO หลำยแหง่ที่อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกนัโดยใช้รถพ่วงบรรทกุน ำ้มนัเพียง
คนัเดียว ท ำให้สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยและเวลำที่เสียไปในขัน้ตอนกำรรับและจ่ำยน ำ้มนัจำกรถบรรทุกน ำ้มนัเข้ำและออก
จำกคลงัน ำ้มนัลงได้ รวมถึงลดต้นทนุคำ่ขนสง่น ำ้มนัลงได้ ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำอตัรำค่ำขนสง่ของรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้ 2 กลุม่ 
พบว่ำ รถพ่วงบรรทุกน ำ้มนัมีอตัรำค่ำขนส่งน ำ้มนัต่อลิตรต่อระยะทำงที่ต ่ำกว่ำ เนื่องจำกรถพ่วงบรรทุกน ำ้มนัสำมำรถ
บรรทกุน ำ้มนัได้มำกกวำ่ในขณะท่ีมคีำ่ใช้จ่ำยตอ่ระยะทำงสงูกวำ่ไมม่ำก กำรใช้รถพว่งบรรทกุน ำ้มนัขนสง่น ำ้มนัแทนรถสบิ
ล้อบรรทกุน ำ้มนัจึงช่วยให้กำรขนสง่น ำ้มนัของบริษัทมีประสิทธิภำพมำกขึน้  ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีรถบรรทุกน ำ้มนัรวม
ทัง้สิน้ 236 คนั โดยแบง่ออกเป็นรถสบิล้อบรรทกุน ำ้มนัและรถพว่งบรรทกุน ำ้มนัได้ดงันี  ้

 
ประเภทรถ จ านวนรถ (คนั) ความจุรวม (ล้านลติร) 

รถสบิล้อบรรทกุน ำ้มนั 74 1.30 
รถพว่งบรรทกุน ำ้มนั 162 6.47 

 
บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สว่นขนส่งมีหน้ำที่จดัท ำแผนก ำหนดกำรน ำรถบรรทุกน ำ้มนัเข้ำสอบเทียบปริมำตร

ควำมจนุ ำ้มนัในถงัน ำ้มนัของรถบรรทกุน ำ้มนัแต่ละคนั โดยรถบรรทกุน ำ้ทกุคนัต้องเข้ำสอบเทียบปริมำตรควำมจุกบัผู้ ให้
บริกำรสอบเทียบวดัปริมำตรที่ได้รับอนญุำตจำกกองชัง่ตวงวดั (กรมกำรค้ำภำยใน) กระทรวงพำณิชย์ ทกุๆ 3 ปี เพื่อให้เกิด
ควำมมัน่ใจได้ว่ำน ำ้มนัที่บรรจุในถงัน ำ้มนัของรถบรรทุกน ำ้มนัแต่ละคนัจะมีปริมำณตรงตำมค่ำที่แสดงไว้ ณ แป้นแสดง
ระดบัน ำ้มนัภำยในถงัน ำ้มนั ลกูค้ำและสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO ที่รับน ำ้มนัจำกรถบรรทกุน ำ้มนัจะได้รับน ำ้มนั
ครบถ้วนและตรงตำมที่แสดงไว้ในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรขนสง่น ำ้มนั 
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ลกัษณะลกูค้ำและกลุม่เป้ำหมำย 
 
กลุม่ผู้ ใช้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) PTC และ

บริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 10 และ 2) ลกูค้ำกลุม่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สัง่ซือ้น ำ้มนัจำกบริษัท
และบริษัทยอ่ย ซึง่ได้แก่ ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท ผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่
ไมใ่ช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT และ ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่ต้องใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิงในกำรด ำเนินธุรกิจ ทัง้นี ้กำรขนสง่
น ำ้มนัเชือ้เพลิงของบริษัทสว่นใหญ่เป็นกำรให้บริกำรขนสง่ส ำหรับ PTC และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 10 โดยในปี 2554 และ ปี 2555 รำยได้จำกกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรับ PTC และบริษัทย่อยซึ่ง
เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 10 คิดเป็นร้อยละ 94.4 และ 97.5 ของรำยได้จำกกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ทัง้หมดที่แสดงไว้ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 

 
ลกูค้ำกลุม่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ใช้บริกำรขนสง่น ำ้มนัจำกบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรที่ไม่ได้เป็น

เจ้ำของรถบรรทกุน ำ้มนัแตไ่มต้่องกำรจ้ำงผู้ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัทัว่ไปมำด ำเนินกำรให้ ซึ่งอำจจะเกิดจำกหลำยๆ สำเหต ุ
เช่น  

1) ควำมยุ่งยำกในกำรประสำนงำนกับผู้ ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัทัว่ไป จำกกำรที่ลกูค้ำต้องนดัหมำยเวลำกบัผู้
ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัเข้ำมำรับน ำ้มนัจำกบริษัทและสง่น ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ ในบำงครัง้อำจเกิดปัญหำว่ำผู้ ให้
บริกำรขนสง่น ำ้มนัไมส่ำมำรถขนสง่น ำ้มนัให้ได้ในชว่งเวลำที่ลกูค้ำต้องกำร ลกูค้ำจึงอำจได้รับน ำ้มันช้ำกวำ่
ทีก่ ำหนดไว้หรือลกูค้ำต้องซือ้น ำ้มนัลว่งหน้ำเพื่อให้มีน ำ้มนัเพียงพอตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ ในขณะท่ีลกูค้ำที่ใช้
บริกำรขนส่งน ำ้มันของบริษัท ลูกค้ำแจ้งเพียงช่วงเวลำที่ต้องกำรให้ส่งน ำ้มัน บริษัทก็จะด ำเนินกำร
ประสำนงำนระหวำ่งหนว่ยงำนภำยในให้สำมำรถสง่มอบน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำได้ในเวลำที่ต้องกำร  

2) อตัรำคำ่บริกำรขนสง่น ำ้มนัของบริษัทไมแ่ตกตำ่งจำกของผู้ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัทัว่ไป เนื่องจำก บริษัทจะ
ก ำหนดอตัรำคำ่บริกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิโดยเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดเพื่อให้สำมำรถแขง่ขนัได้ 

3) ภำระควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ระหว่ำงกำรส่งมอบน ำ้มนั ส ำหรับลกูค้ำที่จ้ำงผู้ ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัมำ
จดัสง่น ำ้มนัให้ บริษัทถือวำ่ลกูค้ำได้รับมอบน ำ้มนัจำกบริษัททนัทีที่บริษัทจ่ำยน ำ้มนัออกไปยงัรถขนสง่ของ
ผู้ให้บริกำรขนสง่แล้ว ลกูค้ำต้องรับควำมเสี่ยงในเร่ืองกำรสญูหำยหรือกำรปลอมปนน ำ้มนัที่อำจจะเกิดขึน้
ระหวำ่งกำรขนสง่น ำ้มนั หำกลกูค้ำใช้บริกำรผู้ให้บริกำรขนสง่ที่ไม่มีมำตรฐำนหรือไม่ซื่อสตัย์ ส ำหรับลกูค้ำ
ที่ให้บริษัทขนสง่น ำ้มนั บริษัทถือวำ่ลกูค้ำได้รับมอบน ำ้มนัจำกบริษัท ณ จดุปลำยทำงที่ลกูค้ำรับน ำ้มนัจำก
รถขนสง่ของบริษัท 

 
ช่องทำงจ ำหนำ่ย 
 
ส ำหรับกำรขนสง่น ำ้มนัให้ PTC และบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 10 เจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่จะ

ได้รับแจ้งกำรขอใช้บริกำรขนส่งน ำ้มนัในแต่ละวนัจำกเจ้ำหน้ำที่ส่วนคลงัน ำ้มนัที่รับค ำสัง่ซือ้น ำ้มนัมำจำกสถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท COCO แตล่ะแหง่ในพืน้ท่ีที่รับผิดชอบ และข้อมลูกำรจดัหำน ำ้มนัจำกเจ้ำหน้ำที่สว่นจดัหำน ำ้มนั เจ้ำหน้ำที่
สว่นขนสง่มีหน้ำที่จดัสรรรถบรรทกุน ำ้มนัและก ำหนดตำรำงกำรปฏิบตัิงำนของรถบรรทกุน ำ้มนัให้เพียงพอและเหมำะสม
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ส ำหรับกำรขนสง่น ำ้มนัให้กบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และกำรขนถ่ำยน ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไปยงัคลงัน ำ้มนั
แตล่ะแหง่ 

 
ส ำหรับกำรขนสง่น ำ้มนัให้กบัลกูค้ำกลุม่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยได้รับค ำสัง่ซือ้

น ำ้มนัจำกลกูค้ำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจ ำเป็นต้องสอบถำมวิธีกำรขนส่งน ำ้มันจำกลกูค้ำเพื่อนดัหมำยเวลำและ
ก ำหนดล ำดบัของรถบรรทกุน ำ้มนัทัง้ของบริษัทและของลกูค้ำให้สำมำรถเข้ำรับน ำ้มนัจำกบริษัทได้อยำ่งเหมำะสม ในกรณี
ที่ลกูค้ำไมม่ีรถบรรทกุน ำ้มนัและยงัไมไ่ด้จ้ำงผู้ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนั เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะเสนอให้ลกูค้ำใช้บริกำร
ขนสง่น ำ้มนัของบริษัท หำกลกูค้ำสนใจเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยก็จะแจ้งรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่รวมค่ำขนสง่ให้
ลกูค้ำได้พิจำรณำ เมื่อลกูค้ำสง่ค ำสัง่ซือ้ตำมรำคำที่เสนอกลบัมำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะประสำนงำนกบัเจ้ำหน้ำที่
สว่นขนสง่ให้จดัเตรียมรถบรรทกุส ำหรับด ำเนินกำรขนสง่น ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ 

 
กลยทุธ์กำรแขง่ขนั 
 
บริษัทเน้นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นของลกูค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรขนส่งน ำ้มันของบริษัท  โดยบริษัทก ำหนดให้

พนักงำนขบัรถมีหน้ำที่ตรวจทำนควำมถูกต้องของเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรรับ/จ่ำยน ำ้มนั และกำรขนส่งน ำ้มนัเพื่อ
ป้องกนัควำมผิดพลำดจำกกำรสง่มอบน ำ้มนัผิดประเภทหรือปริมำณน ำ้มนัท่ีสง่มอบไมถ่กูต้อง นอกจำกนี  ้กำรใช้ซีลน ำ้มนั
ปิดผนึกวำล์วจ่ำยน ำ้มนัและช่องรับน ำ้มนัร่วมกับกำรใช้ระบบ GPS ในรถบรรทุกน ำ้มนัส ำหรับติดตำมพฤติกรรมของ
พนกังำนขบัรถเป็นสิ่งที่ช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ  บริษัทยงัเน้นกำรสร้ำงควำมพึง
พอใจของลกูค้ำที่มีตอ่กำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัของบริษัท โดยเน้นกำรสง่มอบน ำ้มนัท่ีรวดเร็วและตรงตอ่เวลำ 

 
นโยบำยด้ำนรำคำ 
 
บริษัทก ำหนดรำคำค่ำบริกำรขนส่งน ำ้มันโดยพิจำรณำจำกต้นทุนกำรให้บริกำรขนส่งน ำ้มนัที่เกิดขึน้จริงและ

เปรียบเทียบกับรำคำตลำดเพื่อก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรขนส่งน ำ้มนัของบริษัทให้เหมำะสมและเป็นธรรมต่อลกูค้ำ ทัง้นี ้
บริษัทไมม่ีนโยบำยที่จะลดรำคำคำ่บริกำรขนสง่น ำ้มนัเพื่อแข่งขนักบัผู้ ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัทัว่ไป เนื่องจำกบริษัทด ำเนิน
ธุรกิจขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพื่อให้บริกำรขนสง่น ำ้มนักบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เป็นหลกั บริษัท
ให้บริกำรขนส่งน ำ้มนักับลกูค้ำกลุ่มธุรกิจค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพียงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกับลกูค้ำที่ไม่มีรถบรรทุก
น ำ้มนัเป็นของตนเอง 

 
3.2.4 ธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT  

 
นอกจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT บริษัทยงัจ ำหนำ่ยสนิค้ำอปุโภคและบริโภคใน

ชีวิตประจ ำวนัภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ให้กบัผู้ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัและผู้อยูอ่ำศยัในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัสถำนี
บริกำรน ำ้มนั โดยบริษัทก ำหนดให้ PTC เป็นผู้ลงทนุและเป็นผู้บริหำรงำนร้ำนสะดวกซือ้ที่มีช่ือ PT Mart (“ร้ำนสะดวกซือ้ 
PT Mart”) และร้ำนสะดวกซือ้รูปแบบใหมท่ี่ใช้ช่ือวำ่ Max Mart (“ร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart”) โดยร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart 
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ยงัคงเปิดให้บริกำรภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่ PTC เป็นผู้ด ำเนินงำน (สถำนีบริกำรน ำ้มันประเภท COCO) 
เช่นเดียวกับร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart แต่รูปแบบกำรตกแต่งร้ำนรวมถึงควำมหลำกหลำยของสินค้ำและปริมำณสินค้ำที่
จ ำหนำ่ยภำยในร้ำนสะดวกซือ้จะแตกตำ่งกนัออกไป บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
ในปี 2554 และปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 0.8 และ ร้อยละ 0.6 ของรำยได้รวม 

 
ร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart เปิดให้บริกำรโดยมีพนกังำนเก็บเงินประจ ำร้ำนสะดวกซือ้ 

(Cashier) ท ำหน้ำที่ให้บริกำรลกูค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำร และมีผู้จดักำรร้ำนสะดวกซือ้ควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนเก็บ
เงินประจ ำร้ำนสะดวกซือ้ในแต่ละช่วงเวลำท ำงำน (กะท ำงำน) ทัง้นี ้ระยะเวลำในกำรปฏิบตัิงำนในแต่ละกะท ำงำนและ
จ ำนวนกะท ำงำนในแต่ละวนัของร้ำนสะดวกซือ้จะตรงกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ดงันัน้ ส ำหรับสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ที่
เปิดให้บริกำรระหว่ำง 5.00 ถึง 22.00 น. ร้ำนสะดวกซือ้ที่อยู่ในสถำนีบริกำรน ำ้มนันัน้ก็จะเปิดให้บริกำรระหว่ำง 5.00 ถึง 
22.00 น. เช่นเดียวกนั ในกำรเปลีย่นกะท ำงำนพนกังำนเก็บเงินประจ ำร้ำนสะดวกซือ้ในกะท ำงำนก่อนและกะท ำงำนหลงั
จะร่วมกนัตรวจสอบสนิค้ำภำยในร้ำนสะดวกซือ้ โดยตรวจนบัสนิค้ำควบคมุ (สนิค้ำที่มีมลูคำ่ตอ่หนว่ยสงู) และสุม่ตรวจนบั
สินค้ำส่วนที่เหลือ และตรวจนบัเงินสดส ำหรับทอนลกูค้ำที่อยู่ในเคร่ืองคิดเงิน เพื่อประโยชน์ในกำรกระทบยอดสินค้ำที่
จ ำหนำ่ยและเงินสดที่ได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำในแตล่ะกะท ำงำน และตรวจสอบสนิค้ำคงเหลอื ณ สิน้แต่ละกะท ำงำน ใน
กรณีที่มีสนิค้ำสญูหำยในระหวำ่งกะท ำงำนใดพนกังำนเก็บเงินประจ ำร้ำนสะดวกซือ้ในกะท ำงำนนัน้จะต้องรับผิดชอบค่ำ
สนิค้ำที่สญูหำยร่วมกบัผู้จดักำรร้ำนสะดวกซือ้ 

 
สนิค้ำที่จ ำหนำ่ยในร้ำนสะดวกซือ้แต่ละแห่งอำจจะมีควำมแตกต่ำงกนัโดยขึน้อยู่กบัควำมต้องกำรของลกูค้ำใน

แตล่ะพืน้ท่ี บริษัทก ำหนดรำยกำรสนิค้ำที่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกสถิตกิำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำแตล่ะรำยกำร ส ำหรับรำยกำร
สนิค้ำที่ขำยดีในร้ำนสะดวกซือ้สว่นใหญ่ บริษัทจะจดัให้อยู่ในรำยกำรสินค้ำหลกัที่ก ำหนดให้มีจ ำหน่ำยในร้ำนสะดวกซือ้
ทกุแหง่ ในขณะท่ีรำยกำรสนิค้ำที่ขำยดีเฉพำะร้ำนสะดวกซือ้บำงแหง่ บริษัทจะจดัให้อยูใ่นรำยกำรสินค้ำรองที่ก ำหนดให้มี
กำรจ ำหนำ่ยเฉพำะในร้ำนสะดวกซือ้บำงแหง่ นอกจำกนี ้ปริมำณสนิค้ำที่ส ำรองไว้จ ำหน่ำยในร้ำนสะดวกซือ้แต่ละแห่งจะ
ค ำนวณจำกระยะเวลำกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำแตล่ะประเภทเฉลีย่ ท ำให้สนิค้ำที่ขำยดี (ใช้ระยะเวลำกำรจ ำหนำ่ยไม่นำน) จะมี
ปริมำณสนิค้ำที่ส ำรองไว้จ ำหนำ่ยสงู ส ำหรับกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำในร้ำนสะดวกซือ้ บริษัทจ ำหนำ่ยสินค้ำทกุประเภทเป็นเงิน
สดโดยไม่มีกำรขำยเช่ือ เนื่องจำกมลูค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำต่อครัง้ไม่สงูมำกและกำรขำยสินค้ำทัง้หมดเป็นกำรขำยปลีก
ให้กบัผู้ใช้สนิค้ำ 

 
ลกัษณะลกูค้ำและกลุม่เป้ำหมำย 
 
ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มผู้ ใช้

น ำ้มนัท่ีใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และ 2) กลุม่ผู้อยูอ่ำศยัในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT  
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ช่องทำงจ ำหนำ่ย 
 
ณ สิน้ปี 2554 และ ณ สิน้เดือนกนัยำยน ปี 2555 บริษัทมีจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และร้ำนสะดวกซือ้ 

Max Mart ทัง้หมด 35 ร้ำน และ 56 ร้ำน ตำมล ำดบั โดยในปี 2555 บริษัทได้เปิดร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart เป็นแห่งแรก 
(รำยละเอียดเก่ียวกบัแผนกำรลงทนุร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart แสดงอยูใ่นสว่นท่ี 2 ข้อที ่6. เร่ืองโครงกำรในอนำคต ภำยใต้
หวัข้อที่ 6.1.4 เร่ืองแผนกำรลงทนุเพื่อเพิ่มจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้และปรับปรุงร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT) 
บริษัทเน้นลงทุนร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ซึ่งเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เป็นหลกั เพื่อ
สง่เสริมภำพลกัษณ์กำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT บริษัทเลือกสถำนี
บริกำรน ำ้มนัที่เหมำะสมส ำหรับลงทนุร้ำนสะดวกซือ้โดยพิจำรณำจำก 1) จ ำนวนผู้ ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัและยอด
กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั 2) ท ำเลที่ตัง้ของสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่จะเปิดร้ำนสะดวกซือ้ โดยค ำนึงถึง
แหล่งชุมชนที่พกัอำศัย ย่ำนธุรกิจกำรค้ำ และสถำนที่รำชกำรขนำดใหญ่ ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเส้นทำงต่ำงๆ ที่
เช่ือมตอ่กบัถนนที่สถำนีบริกำรน ำ้มนันัน้ตัง้อยู ่และ 3) ขนำดพืน้ท่ีภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ต้องกว้ำงเพียงพอส ำหรับ
กำรก่อสร้ำงร้ำนสะดวกซือ้หรือมีร้ำนสะดวกซือ้อยูภ่ำยในสถำนีบริกำรอยูแ่ล้ว  

 
ส ำหรับร้ำนสะดวกซือ้ที่กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยมีจ ำนวนไมม่ำกและมีควำมต้องกำรสนิค้ำไมห่ลำกหลำยมำก บริษัท

จะเปิดให้บริกำรร้ำนสะดวกซือ้ในรูปแบบของร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart ในขณะที่ร้ำนสะดวกซือ้ที่มีศกัยภำพในกำรด ำเนิน
ธุรกิจสงู เนื่องจำกกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยมีจ ำนวนมำกและหลำกหลำยกลุม่ สง่ผลให้มีควำมต้องกำรสินค้ำเป็นจ ำนวนมำก
และหลำยหลำยประเภท บริษัทจะเปิดให้บริกำรร้ำนสะดวกซือ้ในรูปแบบของร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart โดยอำจจะเปิดร้ำน
สะดวกซือ้ Max Mart ใหม ่หำกสถำนีบริกำรน ำ้มนัแหง่นัน้ยงัไมม่ีร้ำนสะดวกซือ้ หรือปรับปรุงร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart เดิม
ที่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจสงูให้เป็นร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart 

 
กลยทุธ์กำรแขง่ขนั 
 
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรจดัหำผลติภณัฑ์ที่มีคณุภำพจำกผู้ผลติสนิค้ำที่มีช่ือเสยีงและมีมำตรฐำนในกำรผลติ

สนิค้ำเพื่อควำมปลอดภยัของลกูค้ำ และเน้นกำรคดัเลอืกผลติภณัฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยในแต่
ละพืน้ท่ี โดยพิจำรณำจำกสถิติกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำแตล่ะประเภทในแตล่ะร้ำนสะดวกซือ้ หำกสนิค้ำใดไม่เป็นที่ต้องกำรของ
ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำย บริษัทจะปรับลดปริมำณกำรสัง่ซือ้สินค้ำหรือยกเลิกกำรสัง่ซือ้สินค้ำเพื่อให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยในแตล่ะร้ำนสะดวกซือ้ 

 
บริษัทยงัจดัให้มีกำรท ำกำรตลำดร่วมกนัระหวำ่งสถำนีบริกำรน ำ้มนัและร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั 

โดยให้สว่นลดหรือสทิธิแลกซือ้สนิค้ำภำยในร้ำนสะดวกซือ้กบัผู้ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัตำมเง่ือนไขที่บริษัทก ำหนดไว้ 
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นโยบำยด้ำนรำคำ 
 
บริษัทก ำหนดรำคำขำยปลีกสินค้ำภำยในร้ำนสะดวกซือ้ โดยพิจำรณำจำกรำคำขำยปลีกทัว่ไปของสินค้ำแต่ละ

ประเภทและเปรียบเทียบกับต้นทุนค่ำสินค้ำและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำขนส่งสินค้ำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรร้ำน
สะดวกซือ้ เป็นต้น ส ำหรับสนิค้ำใดที่บริษัทได้รับสว่นลดจำกผู้ผลติสินค้ำมำก บริษัทอำจจะก ำหนดรำคำขำยต ่ำกว่ำรำคำ
ขำยปลกีทัว่ไปของสนิค้ำนัน้ได้ นอกจำกนี ้บริษัทอำจลดรำคำขำยสินค้ำบำงรำยกำรเป็นครัง้ครำวเพื่อเพิ่มจ ำนวนลกูค้ำที่
เข้ำมำใช้บริกำรภำยในร้ำนสะดวกซือ้  

 
3.2.5 ธุรกิจกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและกำรให้บริกำรอื่น 

 
นอกจำกกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิและสินค้ำภำยในร้ำนสะดวกซือ้ และกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนั บริษัทยงัมี

รำยได้อื่น เท่ำกบัร้อยละ 0.6 และ ร้อยละ 0.4 ของรำยได้รวมในปี 2554 และปี 2555 โดยรำยได้อื่นบำงสว่นบริษัทได้รับ
จำกกำรให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทนุในคลงัน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำก โดยคลงั
น ำ้มนัแม่กลองเป็นคลงัน ำ้มนัขนำดใหญ่ที่มีถงับรรจุน ำ้มนั (Oil Tank) เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเกินควำมต้องกำรใช้ส ำรอง
น ำ้มันของบริษัทในปัจจุบนั รวมทัง้คลงัน ำ้มนัแม่กลองยังมีท่ำเทียบเรือที่เหมำะสมส ำหรับกำรขนส่งน ำ้มันทำงเรือใน
ปริมำณมำก บริษัทจึงสำมำรถให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นได้ในปริมำณที่มำก บริษัทจดัเก็บน ำ้มนัของ
ลกูค้ำในถงับรรจนุ ำ้มนั (Oil Tank) ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับรับฝำกน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำโดยเฉพำะ และจดัเก็บน ำ้มนัของบริษัทใน
ถงับรรจนุ ำ้มนั (Oil Tank) เฉพำะส ำหรับบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัที่จดัเก็บให้ลกูค้ำอย่ำง
ตอ่เนื่อง ลกูค้ำจึงมัน่ใจได้วำ่น ำ้มนัท่ีรับฝำกจะไมม่ีกำรปนเปือ้นกบัน ำ้มนัอื่นในช่วงที่ฝำกน ำ้มนัไว้กบับริษัท (รำยละเอียด
เก่ียวกบักำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัและกำรสุม่ตวัอย่ำงน ำ้มนั แสดงอยู่ใน สว่นที่ 2 ข้อ 3. เร่ืองกำรประกอบธุรกิจในแต่
ละสำยผลติภณัฑ์ ภำยใต้หวัข้อ ที่ 3.5 เร่ืองกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนั) 

 
บริษัทยงัมีรำยได้อื่นบำงสว่นจำกกำรจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์หลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์เคร่ืองหมำยกำรค้ำ Castrol ภำยใน

สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และจ ำหน่ำยให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทเพื่อน ำไปจ ำหน่ำยภำยในสถำนี
บริกำรน ำ้มนัประเภท DODO ตอ่ไป รวมถึงกำรให้ผู้ประกอบกำรรำยยอ่ย เช่น ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำร และร้ำนซ่อมรถ เป็น
ต้น เช่ำพืน้ท่ีภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เพื่อด ำเนินธุรกิจ 

 
3.3 การขายเชื่อน า้มันเชือ้เพลิง 

 
บริษัทก ำหนดให้ลกูค้ำในธรุกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ซึง่เป็นผู้ใช้น ำ้มนัรำยยอ่ยทัว่ไป

ที่ปริมำณกำรเติมน ำ้มนัตอ่ครัง้ไมม่ำกและไม่สม ่ำเสมอ และลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่สัง่ซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงไม่
สม ่ำเสมอหรือเป็นลกูค้ำรำยใหม ่ต้องโอนเงินคำ่น ำ้มนัลว่งหน้ำก่อนกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกบริษัทหรือช ำระเงินค่ำน ำ้มนัทนัที
ที่ได้รับน ำ้มนัจำกบริษัท อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลกูค้ำที่มีกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัจ ำนวนมำกและสม ่ำเสมอ บริษัทอำจจะก ำหนด
วงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำกำรขำยเช่ือให้กบัลกูค้ำได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรพฒันำและเร่งรัดหนีส้นิ ซึง่
มีหน้ำที่ตัง้แตก่ ำหนดวงเงินและเง่ือนไขกำรขำยเช่ือส ำหรับลกูค้ำ จนถึงกำรพิจำรณำกำรติดตำมหนีส้ินที่เกิดขึน้ พิจำรณำ
ก ำหนดวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำกำรขำยเช่ือจำกปัจจยัตำ่งๆ เช่น ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ เหตผุลและควำมจ ำเป็น
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ของลกูค้ำ แหลง่ที่มำของรำยได้และควำมสม ่ำเสมอของรำยได้ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำที่เป็น
ลกูค้ำของบริษัท ช่ือเสยีงในกำรด ำเนินธุรกิจ และ ประวตัิกำรช ำระเงิน รวมถึง หลกัประกนัท่ีลกูค้ำวำงไว้เพื่อค ำ้ประกนักำร
สัง่ซือ้น ำ้มนัของลกูค้ำ เป็นต้น ดงันัน้ ลกูค้ำแต่ละรำยอำจมีวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำกำรขำยเช่ือแตกต่ำงกนัออกไป 
ทัง้นี ้ลกูค้ำในธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิเกือบทัง้หมดเป็นผู้ใช้น ำ้มนัรำยย่อยทัว่ไปจึงไม่มีเหตผุลและควำมจ ำเป็นที่ต้อง
ได้รับวงเงินขำยเช่ือ ยกเว้นผู้ประกอบกำรขนส่งและผู้ผลิตสินค้ำที่ใช้ยำนพำหนะในกำรขนสง่สินค้ำที่จ ำเป็นต้องได้รับ
วงเงินขำยเช่ือเพื่อควำมคลอ่งตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันัน้ วงเงินขำยเช่ือสว่นใหญ่จึงก ำหนดให้กบัลกูค้ำในธุรกิจค้ำส่ง
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
ทัง้นี ้ในปี 2555 กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทสว่นใหญ่

เป็นกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในลกัษณะกำรขำยสด โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 94.06 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัผ่ำน
สถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัสว่นที่เหลืออีกร้อยละ 5.94 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั
ผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท เป็นกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันในลกัษณะกำรขำยเช่ือให้กับผู้ประกอบกำรที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงและเติมน ำ้มนัภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยระยะเวลำกำรขำยเช่ือที่บริษัทก ำหนด
ให้กบัลกูค้ำกลุม่ดงักลำ่วโดยเฉลีย่อยูท่ี่ 30 วนั 

 
ส ำหรับกำรค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทและกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับ

ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม กำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัสว่นใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยในลกัษณะกำรขำยเช่ือ 
โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 86.25 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทในปี 
2555 และร้อยละ 84.99 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้ำน ำ้มันรำยอื่นและผู้ ประกอบกำร
อตุสำหกรรมในปี 2555 อยำ่งไรก็ตำม ระยะเวลำกำรขำยเช่ือสว่นใหญ่ที่บริษัทก ำหนดให้จะไม่เกิน 3 วนั ทัง้นี ้เมื่อจ ำแนก
สดัสว่นรำยได้จำกกำรค้ำสง่น ำ้มนัในลกัษณะกำรขำยเช่ือในปี 2555 สำมำรถแสดงได้ดงันี ้

 
 การขายเชื่อน า้มนัเชือ้เพลงิ

ให้กับตัวแทนจ าหน่ายน า้มนั
ของบริษัท 

การขายเชื่อน า้มนัเชือ้เพลงิ
ให้กับผู้ค้าน า้มันรายอื่นและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ระยะเวลำขำยเช่ือ   
ไมเ่กิน 3 วนั 91.88% 98.75% 
มำกกวำ่ 3 วนัแตไ่มเ่กิน 7 วนั 4.58% 0.53% 
มำกกวำ่ 7 วนัแตไ่มเ่กิน 15 วนั 0.00% 0.52% 
มำกกวำ่ 15 วนัแตไ่มเ่กิน 30 วนั 3.53% 0.12% 
มำกกวำ่ 30 วนัแตไ่มเ่กิน 35 วนั 0.00% 0.08% 

 
หลกัประกันส่วนใหญ่ที่บริษัทก ำหนดให้ลูกค้ำใช้เป็นหลกัประกัน คือ หนงัสือสญัญำค ำ้ประกันของธนำคำร 

(L/G) ยกเว้นในกรณีที่ลกูค้ำไม่สำมำรถขอให้ธนำคำรออกหนงัสือสญัญำค ำ้ประกนัของธนำคำรได้ หำกบริษัทพิจำรณำ
ปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรให้วงเงินสนิเช่ือแล้วพบว่ำลกูค้ำมีควำมเสี่ยงต ่ำ บริษัทอำจจะยินยอมให้ลกูค้ำวำงที่ดินหรือ
อปุกรณ์ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือรถบรรทกุน ำ้มนัเป็นหลกัประกนัวงเงินขำยเช่ือได้ 
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ในกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัของลกูค้ำที่มีวงเงินขำยเช่ือ บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่ พนกังำนบริกำร

หน้ำลำนในกรณีที่เป็นลกูค้ำในธุรกิจค้ำปลกีน ำ้มนัเชือ้เพลงิ หรือ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยในกรณีที่เป็นลกูค้ำในธุรกิจค้ำ
สง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ตรวจสอบวงเงินขำยเช่ือและระยะเวลำกำรขำยเช่ือของลกูค้ำก่อนกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ ดงันี ้

  
1) ระยะเวลำกำรขำยเช่ือ 

ส ำหรับลกูค้ำที่มีกำรค้ำงช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเกินกว่ำระยะเวลำกำรขำยเช่ือ พนกังำนบริกำรหน้ำลำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะปฏิเสธกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ แม้ว่ำลกูค้ำจะมีภำระหนีร้วมน้อยกว่ำวงเงินขำยเช่ือ 
และแจ้งให้ลกูค้ำช ำระเงินคำ่น ำ้มนัในสว่นท่ีเกินก ำหนดก่อนจึงจะสำมำรถสัง่ซือ้น ำ้มนัเพิ่มได้ 

 
2) วงเงินขำยเช่ือ 

มลูคำ่กำรสัง่ซือ้น ำ้มนัในแตล่ะครัง้เมื่อรวมกบัภำระหนีท้ัง้หมดที่ลกูค้ำมีอยู่ทัง้สว่นที่ครบก ำหนดช ำระและ
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระต้องไมเ่กินวงเงินขำยเช่ือที่ลกูค้ำได้รับอนมุตัิ หำกมลูคำ่กำรสัง่ซือ้น ำ้มนัในครัง้นัน้จะท ำให้ภำระหนี ้
เกินวงเงินขำยเช่ือ พนกังำนบริกำรหน้ำลำนหรือเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยจะปฏิเสธกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ และ
แจ้งให้ลกูค้ำทรำบว่ำสำมำรถสัง่ซือ้น ำ้มนัได้เท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงวงเงินขำยเช่ือกับภำระหนีห้นีท้ัง้ หมดที่มีอยู่เท่ำนัน้ 
หำกลกูค้ำต้องกำรสัง่ซือ้มำกกวำ่นัน้จะต้องช ำระเงินคำ่น ำ้มนับำงสว่นก่อน 

 
เฉพำะลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง ในกรณีที่ลกูค้ำค้ำงช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเกินก ำหนดหรือมีวงเงิน

ขำยเช่ือไม่เพียงพอ แต่ไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำน ำ้มนับำงส่วนได้ หำกลกูค้ำดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นต้องสัง่ซือ้น ำ้มนัเพิ่ม 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำยต้องสรุปข้อมูลของลกูค้ำและจัดเตรียมเอกสำรเพื่อขออนุมตัิผู้มีอ ำนำจตำมที่บริษัทก ำหนด 
ส ำหรับกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัของลกูค้ำที่ค้ำงช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเกินก ำหนดหรือมีวงเงินขำยเช่ือไม่เพียงพอ 
บริษัทพิจำรณำจำก ระยะเวลำที่เป็นลูกค้ำของบริษัท ประวัติกำรช ำระเงินและกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่เคยตกลงไว้ 
ปริมำณน ำ้มนัท่ีสัง่ซือ้และควำมสม ่ำเสมอในกำรซือ้น ำ้มนั และฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงเหตผุลและ
ควำมจ ำเป็นท่ีท ำให้ค้ำงช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเกินก ำหนดหรือมีวงเงินขำยเช่ือไม่เพียงพอ หำกลกูค้ำรำยนัน้มีประวตัิกำรค้ำง
ช ำระเงินคำ่น ำ้มนัเกินก ำหนดหลำยครัง้ บริษัทก็จะไมอ่นญุำตให้ลกูค้ำสัง่ซือ้น ำ้มนัเพิ่ม ส ำหรับลกูค้ำที่มีประวตัิกำรสัง่ซือ้
เกินวงเงินหลำยครัง้ บริษัทก็จะให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย (Sale) เจรจำให้ลกูค้ำเพิ่มหลกัประกนัเพื่อเพิ่มวงเงินกำรขำยเช่ือให้
เหมำะสมกบัควำมต้องกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัของลกูค้ำ 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยังก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนวิเครำะห์และติดตำมหนีส้ิน (Credit Control) ซึ่งประจ ำอยู่ที่

ส ำนกังำนใหญ่มีหน้ำที่ตรวจสอบและติดตำมกำรขำยเช่ือน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัลกูค้ำแตล่ะรำย หำกตรวจพบรำยช่ือลกูค้ำ
ที่ค้ำงช ำระเงินค่ำน ำ้มนัเกินก ำหนดหรือมีภำระหนีค้้ำงช ำระเกินกว่ำวงเงินขำยเช่ือ เจ้ำหน้ำที่ส่วนวิเครำะห์และติดตำม
หนีส้ินจะแจ้งไปยังเจ้ำหน้ำที่ส่วนพัฒนำงำนขำยในกรณีที่เป็นลูกค้ำของธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มันเชือ้เพลิง หรือแจ้งไปยัง
เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย (Sale) ในกรณีที่เป็นลกูค้ำของธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ให้ติดตำมลกูค้ำให้ช ำระเงินสว่นท่ีค้ำงช ำระ
เกินก ำหนดหรือสว่นท่ีเกินวงเงิน หำกลกูค้ำไมส่ำมำรถหำข้อสรุปกบัทำงบริษัทได้ภำยใน 60 วนั เจ้ำหน้ำที่สว่นพฒันำงำน
ขำยหรือเจ้ำหน้ำที่แผนกขำยมีหน้ำที่แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่สว่นกฎหมำยด ำเนินกำรออกหนงัสือทวงถำมพร้อมแจ้งให้ธนำคำร
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ช ำระเงินตำมที่ระบุไว้ในหนังสือสญัญำค ำ้ประกันของธนำคำร (L/G) และหำกไม่สำมำรถหำข้อสรุปภำยใน 90 วัน 
เจ้ำหน้ำที่สว่นกฎหมำยจะด ำเนินกำรฟ้องตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรควบคมุและบริหำรลกูหนีก้ำรค้ำให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม โดยในปี 

2554 และ ปี 2555 บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลีย่เทำ่กบั 2.08 วนั และ 1.20 วนั ตำมล ำดบั 
 

3.4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

3.4.1 ภำวะอตุสำหกรรม 
 
กำรกลัน่น ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยในประเทศ 
 
ณ สิน้ปี 2555 ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนัเชิงพำณิชย์ขนำดใหญ่ทัง้สิน้ 7 รำย ได้แก่ บริษัท ไทย

ออยล์ จ ำกัด (มหำชน) “ไทยออยล์”) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) (“ไออำร์พีซี”) บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ ำกัด  
(มหำชน) (“เอสโซ่”) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (“พีทีทีจีซี”) บริษัท สตำร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง จ ำกัด 
(“สตำร์”) บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (“บำงจำก”) และบริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) 
(“อำร์พีซี”) โรงกลัน่น ำ้มนัของผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนัทัง้ 7 รำย มีก ำลงักำรกลัน่น ำ้มนัเฉลี่ยต่อวนัรวมกนัทัง้สิน้ 
1.09 ล้ำนบำร์เรล และอตัรำกำรใช้ก ำลงักำรกลัน่เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.4 ทัง้นี ้ก ำลงักำรกลัน่น ำ้มนัดิบ ณ สิน้ปี 2555 
และปริมำณกำรกลัน่น ำ้มนัเฉลีย่ตอ่วนัและอตัรำกำรใช้ก ำลงักำรกลัน่ในช่วงปี 2555 ของผู้ประกอบธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนัเชิง
พำณิชย์ขนำดใหญ่แสดงได้ดงันี ้
 
 

 ก าลังการกลั่นน า้มนัดบิ 
(พันบาร์เรลต่อวัน) 

ปริมาณการกลั่นน า้มนั 
(พันบาร์เรลต่อวัน) 

อัตราการใช้ก าลังการกลั่น 
(ร้อยละ) 

1. ไทยออยล์ 275.00 271.24 98.6 
2. ไออำร์พีซี 215.00 174.92 81.4 
3. สตำร์ 150.00 163.01 108.7 
4. พีทีทีจีซี 145.00 147.44 101.7 
5. เอสโซ ่ 170.00 142.25 83.7 
6. บำงจำก 120.00 76.73 63.9 
7. อำร์พีซี 1/ 17.00 1.16 6.8 
รวมทัง้หมด 1,092.00 973.83 89.4 

ที่มำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
หมำยเหต:ุ 1/ โรงกลัน่น ำ้มนัอำร์พีซี หยดุผลิตเม่ือวนัที่ 7 กมุภำพนัธ์ 2555 
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ปริมำณกำรกลัน่น ำ้มนัภำยในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ตำมควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัในประเทศที่
เพิ่มขึน้ตำมจ ำนวนประชำกรในประเทศที่เพิ่มขึน้และกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จำกปริมำณกำร
กลัน่น ำ้มนัเฉลี่ยต่อวนัที่เพิ่มขึน้จำก 0.17 ล้ำนบำร์เรลในปี 2529 เป็น 0.98 ล้ำนบำร์เรลในปี 2555 หรือคิดเป็นอตัรำกำร
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ำกบัร้อยละ 6.6 ต่อปี ควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องเป็นปัจจยัที่ส ำคญัที่ท ำให้
ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มนัลงทนุเพิ่มก ำลงักำรกลัน่ของโรงกลัน่ โดยเฉพำะในปี 2534 ที่อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรกลัน่
เพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 112.4 ของก ำลงักำรกลัน่น ำ้มนัดิบ ท ำให้ผู้ประกอบกำรเร่งลงทนุขยำยโรงกลัน่น ำ้มนัสง่ผลให้ก ำลงั
กำรกลัน่น ำ้มนัดิบเฉลีย่ตอ่วนั เพิ่มขึน้จำก 0.22 ล้ำนบำร์เรลในปี 2534 เป็น 0.82 ล้ำนบำร์เรลในปี 2539 และปริมำณกำร
กลัน่น ำ้มนัเฉลี่ยต่อวนั เพิ่มขึน้จำก 0.25 ล้ำนบำร์เรลในปี 2534 เป็น 0.66 ล้ำนบำร์เรลในปี 2539 ส ำหรับในปี 2554 
ปริมำณกำรกลัน่น ำ้มนัเฉลี่ยต่อวนัเท่ำกบั 0.94 ล้ำนบำร์เรล ลดลงจำก 0.96 ล้ำนบำร์เรลในปี 2553 เนื่องจำกโรงกลัน่
น ำ้มนัมีกำรปิดซ่อมบ ำรุงพร้อมกันหลำยแห่ง ทัง้ที่เป็นกำรปิดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี และกำรปิดซ่อมเพื่อปรับปรุงโรงกลัน่
เพื่อให้น ำ้มนัที่ได้เป็นไปตำมมำตรฐำนน ำ้มนัยโูร 4 ที่มีกำรบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 มกรำคม 2555 ส ำหรับในปี 2555 ปริมำณ
กำรกลัน่น ำ้มนัเฉลีย่ตอ่วนัเพิ่มขึน้เป็น 0.98 ล้ำนบำร์เรล 

 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
หมำยเหต:ุ 1/ อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรกลัน่อำจสงูกวำ่ร้อยละ 100.0 ได้เน่ืองจำกก ำลงักำรกลัน่น ำ้มนัดิบเป็นประมำณกำรปริมำณกำรผลิตที่

คำดวำ่จะผลิตได้ภำยใต้สภำวะปกติและผลจำกกำรปิดซอ่มบ ำรุงประจ ำปีแล้ว 
 
ลกัษณะกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ได้จำกกำรกลัน่โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ภำยในประเทศ 
 
น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ได้จำกกำรกลัน่น ำ้มนัดิบสำมำรถน ำมำผลิตเป็นน ำ้มนัเชือ้เพลิงได้หลำยชนิด โดยสำมำรถแบ่ง

ออกเป็น 5 กลุม่ที่ส ำคญั ดงันี ้
1) กลุม่น ำ้มนัดีเซล ได้แก่ น ำ้มนัดีเซลหมนุเร็ว และน ำ้มนัดีเซลหมนุช้ำ 
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ปริมำณกำรกลัน่น ำ้มนัตอ่วนั อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรกลัน่ 

ปริมาณการกลั่นน า้มันต่อวัน และ อัตราการใช้ก าลังการกลั่น ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่นน า้มัน 
เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตัง้แต่ปี 2529 ถงึ ปี 2555 
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2) กลุม่น ำ้มนัเบนซิน ได้แก่ น ำ้มนัเบนซินออกเทน 95 น ำ้มนัเบนซินออกเทน 91 น ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) 
น ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ 91 (E10) น ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) และน ำ้มนัแก๊สโซฮอล์ 95 (E85)  

3) กลุม่น ำ้มนัอำกำศยำน ได้แก่ น ำ้มนัอำกำศยำนเจ็ทเอ 1 และน ำ้มนัอำกำศยำนเจพี 8 
4) กลุม่น ำ้มนัเตำ 
5) กลุม่น ำ้มนัก๊ำด 
 
น ำ้มันเชือ้เพลิงที่ผลิตได้จำกกำรกลัน่น ำ้มนัดิบส่วนใหญ่เป็นน ำ้มนัเชือ้เพลิงกลุ่มน ำ้มนัดีเซลและกลุ่มน ำ้มัน

เบนซิน โดยเฉลี่ยผลิตได้ในสดัสว่นประมำณร้อยละ 54 และร้อยละ 20 ของปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมดที่ผลิตได้จำก
กำรกลั่นน ำ้มัน ตำมล ำดับ น ำ้มันเชือ้เพลิงที่ผลิตโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงกลัน่น ำ้มันขนำดใหญ่ในประเทศส่วนใหญ่
จ ำหนำ่ยภำยในประเทศ โดยเฉพำะน ำ้มนัเชือ้เพลงิกลุม่น ำ้มนัดีเซลและกลุม่น ำ้มนัเบนซินที่บริษัทจ ำหน่ำยที่มีสดัสว่นกำร
จ ำหน่ำยภำยในประเทศในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 อยู่ในช่วงระหว่ำงร้อยละ 79 ถึง 83 ของปริมำณน ำ้มนัดีเซลที่ผลิตได้
จำกกำรกลัน่ และในช่วงระหวำ่งร้อยละ 84 ถึง 88 ของปริมำณน ำ้มนัเบนซินที่ผลิตได้จำกกำรกลัน่ ทัง้นี ้ปริมำณกำรผลิต
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัในประเทศ และสดัสว่นปริมำณกำรจ ำหนำ่ยตอ่ปริมำณกำรผลติ ในปี 2552 ถึง
ปี 2555 แสดงได้ ดงันี ้

 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

น า้มันดีเซล     
ปริมำณกำรผลติน ำ้มนั (ล้ำนลติร) 22,488.98 23,304.83    23,098.60    25,124.62                                                 
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในประเทศ (ล้ำนลติร) 18,465.31 18,479.67 19,192.15 20,564.63 
สดัสว่นปริมำณกำรจ ำหน่ำยตอ่ปริมำณกำรผลติ (ร้อยละ) 82.1 79.3 83.1 81.9 

น า้มันเบนซิน         
ปริมำณกำรผลติน ำ้มนั (ล้ำนลติร) 8,852.07 8,741.82 8,325.89 9,150.10 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในประเทศ (ล้ำนลติร) 7,524.38 7,416.76 7,331.14 7,704.96 
สดัสว่นปริมำณกำรจ ำหน่ำยตอ่ปริมำณกำรผลติ (ร้อยละ) 85.0 84.8 88.1 84.2 

น า้มันเตา         
ปริมำณกำรผลติน ำ้มนั (ล้ำนลติร) 6,884.19 5,999.80 5,815.80 6,138.11 
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในประเทศ (ล้ำนลติร) 2,730.91 2,615.22 2,455.93 2,363.34 
สดัสว่นปริมำณกำรจ ำหน่ำยตอ่ปริมำณกำรผลติ (ร้อยละ) 39.7 43.6 42.2 38.5 

น า้มันอากาศยาน         
ปริมำณกำรผลติน ำ้มนั (ล้ำนลติร) 5,975.04 6,196.06 6,292.73 5,857.77 
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในประเทศ (ล้ำนลติร) 4,431.59 4,711.69 5,076.52 5,091.40 

สดัสว่นปริมำณกำรจ ำหน่ำยตอ่ปริมำณกำรผลติ (ร้อยละ) 74.2 76.0 80.7 86.9 
น า้มันก๊าด         
ปริมำณกำรผลติน ำ้มนั (ล้ำนลติร) 92.88 466.71 151.80 75.86 
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัในประเทศ (ล้ำนลติร) 17.64 15.25 12.97 13.44 
สดัสว่นปริมำณกำรจ ำหน่ำยตอ่ปริมำณกำรผลติ (ร้อยละ) 19.0 3.3 8.5 17.7 

รวมทุกผลิตภัณฑ์         
ปริมาณการผลิตน า้มัน (ล้านลิตร) 44,293.15 44,709.22 43,684.82 46,346.45 
ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันในประเทศ (ล้านลิตร) 33,169.83 33,238.98 34,068.70 35,737.76 
สัดส่วนปริมาณการจ าหน่ายต่อปริมาณการผลิต (ร้อยละ) 74.9 74.3 78.0 77.1 

ที่มำ: กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
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ช่องทำงกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนัเบนซินภำยในประเทศ 
 
เมื่อพิจำรณำปริมำณกำรจ ำหน่ำยเชือ้เพลิงกลุ่มน ำ้มันดีเซลและกลุ่มน ำ้มันเบนซินในประเทศโดยแยกตำม

ประเภทธุรกิจ พบวำ่กำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนัเบนซินสว่นท่ีมำกที่สดุเป็นกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัในธุรกิจสถำนีบริกำร
น ำ้มนั โดยในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 น ำ้มนัดีเซลมีสดัสว่นกำรจ ำหน่ำยในธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัคิดเป็นร้อยละ 58 ถึง 
60 ของปริมำณน ำ้มนัดีเซลที่จ ำหนำ่ยทัง้หมด และน ำ้มนัเบนซินมีสดัสว่นกำรจ ำหน่ำยในธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัคิดเป็น
ร้อยละ 79 ถึง 81 ของปริมำณน ำ้มนัเบนซินที่จ ำหน่ำยทัง้หมด รองลงมำเป็นกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนัเบนซิน
ให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 และ จ ำหน่ำยให้กบัผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมและผู้ประกอบกำรขนสง่ ทัง้นี ้
ปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนัเบนซินในประเทศในปี 2552 ถึงปี 2555 แสดงได้ ดงันี ้

 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

น า้มันดีเซล         
สถำนีบริกำรน ำ้มนั 10,746.37 58.2 10,614.89 57.4 11,448.10 59.6 11,992.83 58.3 
กำรขนสง่ 817.92 4.4 750.98 4.1 663.11 3.5 750.76 3.7 
อตุสำหกรรม 804.46 4.4 825.58 4.5 921.41 4.8 1,083.18 5.3 
กำรผลิตไฟฟ้ำ 28.87 0.2 48.61 0.3 32.15 0.2 50.33 0.2 
รำชกำรและรัฐวสิำหกิจ 549.45 3.0 547.72 3.0 521.58 2.7 577.14 2.8 
อ่ืนๆ 2,576.97 14.0 2,317.85 12.5 2,136.90 11.1 2,319.11 11.3 
ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 2,941.27 15.9 3,374.05 18.3 3,468.90 18.1 3,791.28 18.4 
ปริมาณรวมทัง้สิน้ 18,465.31 100.0 18,479.67 100.0 19,192.15 100.0 20,564.63 100.0 
น า้มันเบนซิน         
สถำนีบริกำรน ำ้มนั 5,938.97 78.9 5,880.51 79.3 5,897.01 80.4 6,273.10 81.4 
ร้ำนค้ำน ำ้มนั ร้ำนค้ำ 0.02 0.0 - - - - - - 
กำรขนสง่ 26.27 0.3 36.32 0.5 30.97 0.4 33.47 0.4 
อตุสำหกรรม 17.74 0.2 20.07 0.3 25.07 0.3 56.95 0.7 
รำชกำรและรัฐวสิำหกิจ 46.21 0.6 48.09 0.6 44.86 0.6 44.78 0.6 
อ่ืนๆ 720.21 9.6 600.62 8.1 470.12 6.4 437.86 5.7 
ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 774.96 10.3 831.16 11.2 863.12 11.8 6,846.15 11.1 
ปริมาณรวมทัง้สิน้ 7,524.37 100.0 7,416.76 100.0 7,331.14 100.0 7,704.96 100.0 
ที่มำ: กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 

 
ปริมำณควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนัเบนซินภำยในประเทศ 
 
ปริมำณกำรใช้น ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนัเบนซินในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะปริมำณกำร

จ ำหน่ำยน ำ้มนัในธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนั โดยมีสำเหตมุำจำกปริมำณกำรใช้รถภำยในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุปี 
โดยในปี 2552 ถึงปี 2555 จ ำนวนรถที่จดทะเบียนกบักรมกำรขนสง่ทำงบกเพิ่มขึน้จำก 27.18 ล้ำนคนั ณ สิน้ปี 2552 เป็น 
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32.48 ล้ำนคนั ณ สิน้ปี 2555 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 6.1 ตอ่ปี เมื่อจ ำแนกรถที่จดทะเบียนตำม
ชนิดของน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ใช้ รถที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซินมีจ ำนวนมำกที่สดุโดยมีสดัสว่นประมำณร้อยละ 72 ของจ ำนวนรถที่
จดทะเบียนทัง้หมด แตร่ถที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซินประมำณร้อยละ 84 เป็นรถจกัรยำนยนต์ ในขณะที่รถที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล
ที่มีมำกเป็นอนัดบัสองโดยมีสดัสว่นประมำณร้อยละ 25 ของจ ำนวนรถที่จดทะเบียนทัง้หมด เป็นรถบรรทกุสว่นบคุคล รถ
โดยสำร และรถบรรทกุ และรถที่ใช้ในงำนเกษตรกรรม จึงมีปริมำณกำรใช้น ำ้มนัสงูกวำ่และสม ่ำเสมอกว่ำ น ำ้มนัดีเซลจึงมี
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศมำกกว่ำน ำ้มนัเบนซิน แม้ว่ำรถที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลมีจ ำนวนน้อยกว่ำรถที่ใ ช้เคร่ืองยนต์
เบนซิน 

 

 
ที่มำ: กรมกำรขนสง่ทำงบก 

 
ลกัษณะสถำนีบริกำรเชือ้เพลงิในประเทศ 
 
จ ำนวนสถำนีบริกำรเชือ้เพลิงในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุมำจำกควำมต้องกำรใช้

เชือ้เพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุปี ทัง้นี ้จ ำนวนสถำนีบริกำรเชือ้เพลิงที่จดทะเบียนกบักรมธุรกิจพลงังำน เท่ำกบั 18,935 
สถำนี ณ สิน้ปี 2552 เพิ่มขึน้เป็น 19,443 สถำนี ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 20,252 ณ สิน้ปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 21,406 
สถำนี ณ สิน้ปี 2555 สถำนีบริกำรเชือ้เพลงิดงักลำ่วสำมำรถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สถำนีบริกำรน ำ้มนั และ สถำนี
บริกำรก๊ำซ โดยสดัสว่นของสถำนีบริกำรเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทแสดงได้ดงันี ้

 
ประเภทสถานี ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

สถำนีบริกำรน ำ้มนั 17,822 18,139 18,884 19,769 
สถำนีบริกำรก๊ำซ 1,113 1,304 1,368 1,637 

ที่มำ: กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
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จ ำนวนรถทัง้หมด จ ำนวนรถที่ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล จ ำนวนรถที่ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 

จ านวนรถที่จดทะเบียนกบักรมการขนส่งทางบก ณ สิน้เดือนธันวาคม ปี 2552 ถงึปี 2555 
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นอกจำกนี ้สถำนีบริกำรน ำ้มนัและก๊ำซยงัสำมำรถแบ่งออกตำมลกัษณะผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรเชือ้เพลิงได้
ดงันี ้

1. สถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือก๊ำซที่ผู้ประกอบกำรเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงขนำดใหญ่และขนำดกลำง โดยสถำนี
บริกำรน ำ้มนัหรือก๊ำซที่เปิดให้บริกำรจะมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำของผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละรำยแสดงอยู่
ภำยในสถำนีบริกำรเชือ้เพลงิ 

2. สถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือก๊ำซที่ผู้ประกอบกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัหรือก๊ำซที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกผู้ ค้ำ
น ำ้มันเชือ้เพลิงขนำดใหญ่และขนำดกลำง  ตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันหรือก๊ำซจึงได้ รับอนุญำตให้ใช้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงดงักลำ่วภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือก๊ำซที่ตวัแทนจ ำหน่ำย
เปิดให้บริกำร 

3. สถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือก๊ำซที่ด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบกำรอิสระ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั
หรือก๊ำซขนำดเล็กที่ไม่ได้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของผู้ ค้ำน ำ้มันขนำดใหญ่ จึงอำจไม่มีเคร่ืองหมำย
กำรค้ำแสดงภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัหรืออำจใช้ตรำสญัญำลกัษณ์ของผู้ประกอบกำรแสดงภำยในสถำนี
บริกำร 

 
ทัง้นี ้ผู้ประกอบกำรแตล่ะกลุม่จะเน้นกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่แตกตำ่งกนัออกไป สง่ผลให้ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ

แตกตำ่งกนัออกไป เช่น เน้นกำรเปิดให้บริกำรบนถนนสำยหลกัที่มีผู้ใช้รถยนต์เป็นจ ำนวนมำก หรือ เน้นกำรเปิดให้บริกำร
ในยำ่นชมุชนเพื่อจ ำหนำ่ยน ำ้มนัให้กบัผู้ใช้รถยนต์ในชมุชนนัน้ๆ เป็นต้น 

 
3.4.2 ภำวะกำรแขง่ขนั 

 
ควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัในประเทศที่เพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประกอบกำรจ ำนวนมำกต้องกำรด ำเนิน

ธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิทัง้เป็นผู้ ค้ำปลกีและเป็นผู้ ค้ำสง่ ผู้ประกอบกำรธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิจึงมีหลำกหลำย 
ตัง้แต ่ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยย่อยที่เป็นเจ้ำของและบริหำรงำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัเพียงแห่งเดียว ผู้ ค้ำน ำ้มนัขนำดเล็กและขนำด
กลำงทีไ่มม่ีสถำนีบริกำรน ำ้มนัและด ำเนินธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัในลกัษณะพอ่ค้ำคนกลำง จนถึงผู้ ค้ำน ำ้มนัขนำดใหญ่ที่ด ำเนิน
ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิง โดยเป็นเจ้ำของโรงกลัน่น ำ้มนัและมีคลงัน ำ้มนัอยู่ในพืน้ที่ต่ำงๆ ทัว่ประเทศไทย  
รวมถึงมีสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำเป็นของตนเอง ทัง้นี ้ผู้ ค้ำน ำ้มนัขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในปัจจุบนั
แสดงได้ดงันี ้

1) บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.”) 
2) บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“ไทยออยล์”) 
3) บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“เอสโซ”) 
4) บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ำกดั (“เชลล์”) 
5) บริษัท บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) (“บำงจำก”) 
6) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ำกดั (“เชฟรอน”) 
7) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) (“ไออำร์พีซี”) 
8) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
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9) บริษัท ซสัโก้ จ ำกดั (มหำชน) (“ซสัโก้”) 
 

สดัสว่นน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่จ ำหนำ่ยในประเทศไทยโดยผู้ ค้ำน ำ้มนัขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในปี 2552 ถึง ปี 2555 
แสดงได้ดงันี ้
 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
(ล้านลิตร) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1) ปตท. 8,874.53 34.1 9,130.55 35.3 9,686.19 36.5 10,072.54 35.6 
2) เอสโซ่ 4,004.98 15.4 4,166.44 16.1 3,801.58 14.3 4,373.59 15.5 
3) บำงจำก 2,642.12 10.2 2,812.79 10.9 3,032.05 11.4 3,481.56 12.3 
4) เชลล์ 3,517.19 13.5 3,039.21 11.7 3,114.09 11.7 3,246.54 11.5 
5) เชฟรอน 3,270.71 12.6 2,659.22 10.3 2,366.86 8.9 2,511.58 8.9 
6) ไออำร์พีซี 2,047.10 7.9 2,321.28 9.0 2,004.93 7.6 2,032.27 7.2 
7) ไทยออยล์ 3/ 175.58 0.7 413.52 1.6 996.05 0.5 1,396.17 4.9 
8) ซสัโก้2/ 257.01 1.0 230.63 0.9 244.25 0.9 522.82 1.8 
9) ปิโตรนำส2/ 333.80 1.3 316.81 1.2 355.23 1.3 - - 
10) บริษัท 1/ 180.06 0.7 122.84 0.5 129.23 0.5 177.51 0.6 
11) อ่ืนๆ 686.61 2.6 683.14 2.6 792.83 3.0 455.02 1.6 
ที่มำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
หมำยเหต:ุ 1/ ปริมำณน ำ้มนัที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นเป็นปริมำณน ำ้มนัที่ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 จ ำหน่ำยให้กับลกูค้ำ (ซึ่งรวมถึง

กำรจ ำหน่ำยให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 และ 11 ที่ซือ้น ำ้มนัต่อจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7) ดงันัน้ 
ปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทจ ำหน่ำยตำมที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นจงึมีเพียงปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทในฐำนะผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 7 จ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำ โดยไมร่วมถึงปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 
และ 11 จ ำหน่ำย เน่ืองจำกปริมำณน ำ้มนัดงักล่ำวผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 ที่จ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กับบริษัทย่อยได้
แสดงเป็นปริมำณน ำ้มนัที่ผู้ ค้ำมำตรำ 7 รำยนัน้ๆ จ ำหน่ำยแล้วในฐำนะที่บริษัทย่อยของบริษัทเป็นลกูค้ำรำยหนึ่งของผู้ ค้ำ
น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 รำยนัน้ ทัง้นี ้ปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทและบริษัทยอ่ยจ ำหน่ำยเท่ำกับ 391.78 ล้ำนลิตรในปี 2552 
เพ่ิมขึน้เป็น 558.23 ล้ำนลิตรในปี 2553 เพ่ิมขึน้เป็น 948.45 ล้ำนลิตรในปี 2554 และเทำ่กบั 1,372.89 ล้ำนลิตรในปี 2555  

 2/ บริษัท ซสัโก้ จ ำกดั (มหำชน) เข้ำซือ้หุ้นบริษัท ปิโตรนำส รีเทล (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือวนัที่ 9 ตลุำคม 2555 
 3/ ปริมำณน ำ้มนัที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นเป็นปริมำณน ำ้มนัที่ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 จ ำหน่ำยให้กับลกูค้ำ ซึ่งไม่ใช่

ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 ปริมำณน ำ้มนัที่ไทยออยล์จ ำหน่ำยตำมที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นจึงต ่ำกว่ำปริมำณน ำ้มนัที่
ไทยออยล์ผลิตได้จริงในแตล่ะปี เน่ืองจำกไทยออยล์มีกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัที่ผลิตได้เป็นจ ำนวนมำกให้กับผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ตำมมำตรำ 7 

 
ทัง้นี ้ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิขนำดใหญ่และขนำดกลำงสว่นใหญ่จ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิกลุม่น ำ้มนัดีเซลและน ำ้มนั

เบนซินผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำของผู้ ค้ำน ำ้มนัแต่ละรำย โดยสถำนีบริกำรน ำ้มนัดงักลำ่วอำจเป็น
สถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีบริหำรงำนโดยผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิขนำดใหญ่และขนำดกลำงหรือเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัของตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนั (Franchise) ของผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงขนำดใหญ่และขนำดกลำง ในขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำร
น ำ้มนัอิสระจ ำหน่ำยน ำ้มนัผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของตนเองโดยไม่ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงขนำด



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  65 

ใหญ่และขนำดกลำง ในอดีตที่ผำ่นมำจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัและก๊ำซมแีนวโน้มเพิ่มขึน้ตำมควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัและ
ก๊ำซในประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ทุกปี โดย ณ สิน้ปี 2552 สถำนีบริกำรน ำ้มนัและก๊ำซทัว่ประเทศมีจ ำนวน 18,935 สถำนี 
เพิ่มขึน้เป็น 19,443 สถำนี ณ สิน้ปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 20,252 สถำนี ณ สิน้ปี 2554 และเพิ่มขึน้เป็น 21,406 สถำนี ณ สิน้ 
ปี 2555 โดยจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัและก๊ำซของผู้ ค้ำน ำ้มนัแตล่ะรำย ณ สิน้ปี 2552 ถึง ปี 2555 แสดงได้ดงันี ้

 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

จ านวน 
(สถานี) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(สถานี) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(สถานี) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(สถานี) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1) ปตท. 1/ 1,295 6.8 1,321 6.8 1,472 7.3 1,404 6.6 
2) บำงจำก 1,053 5.6 1.065 5.5 1,068 5.3 1,067 5.0 
3) บริษัท 2/ 242 1.3 315 1.6 438 2.1 577 2.7 
4) เชลล์ 562 3.0 548 2.8 547 2.7 533 2.5 
5) เอสโซ่ 540 2.8 529 2.7 523 2.6 512 2.4 
6) เชฟรอน 430 2.3 438 2.3 390 1.9 371 1.7 
7) ซสัโก้ 152 0.8 147 0.8 145 0.7 138 0.6 
8) ปิโตรนำส 110 0.6 103 0.5 100 0.5 95 0.4 
9) ระยองเพียว 74 0.4 78 0.4 76 0.4 67 0.3 
10) อ่ืนๆ 14,477 76.4 14,899 76.6 15,493 76.5 16,642 77.7 

รวม 3/ 18,935 100.0 19,443 100.0 20,252 100.0 21,406 100.0 
ที่มำ: กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
หมำยเหต:ุ 1/ รวมจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของปตท. ที่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกดั 
 2/ จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มันของบริษัทที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นเป็นจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มันที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจ

พลังงำน ณ สิน้งวด อย่ำงไรก็ตำมจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มันดังกล่ำวจะแตกต่ำงจำกจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มันที่เปิด
ให้บริกำรจริงในแตล่ะชว่งเวลำเล็กน้อย เน่ืองจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่เปิดใหม่หรือสถำนีบริกำรน ำ้มนัเดิมที่ยกเลิกบำงส่วน
อยู่ระหว่ำงกำรทยอยยื่นเอกสำรเพื่อจดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำน ทัง้นี ้จ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มันของบริษัทที่เปิด
ให้บริกำรเทำ่กบั 248 สถำนี ณ สิน้ปี 2552 เพ่ิมขึน้เป็น 338 สถำนี ณ สิน้ปี 2553 เพ่ิมขึน้เป็น 437 สถำนี ณ สิน้ปี 2554 และ 
เพ่ิมขึน้เป็น 574 สถำนี ณ สิน้ปี 2555 

 3/ จ ำนวนสถำนีบริกำรของผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงบำงรำยที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นประกอบไปด้วยสถำนีบริกำรน ำ้มนัและสถำนี
บริกำรก๊ำซ 

 
3.5 การจัดหาและการจัดเก็บผลิตภณัฑ์ 

 
3.5.1 กำรจดัหำผลติภณัฑ์น ำ้มนั 

 
บริษัทสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์เป็นหลกั โดยในปี 2554 และปี 2555 ปริมำณน ำ้มนัที่บริษัทซือ้

จำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ คิดเป็นร้อยละ 97.0 และ ร้อยละ 98.0 ของปริมำณกำรซือ้น ำ้มนัทัง้หมด ตำมล ำดบั ท ำให้
บริษัทได้รับเง่ือนไขและรำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ดีกว่ำที่ข้อเสนอจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น และ ผู้ ค้ำ
น ำ้มนัประเภท Jobber อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรสัง่ซือ้น ำ้มนับำงสว่นจำกผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ส ำหรับในกรณี
ตอ่ไปนี ้
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1) กำรสัง่ซือ้น ำ้มนัส ำหรับจ ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงที่อยู่ในเขตภำคใต้
ตอนลำ่ง (ตัง้แตจ่งัหวดันครศรีธรรมรำชจนถึงจงัหวดันรำธิวำส) เนื่องจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ ไมม่ีคลงั
น ำ้มนัหรือจดุกระจำยน ำ้มนัในเขตภำคใต้ตอนลำ่งบริษัทจึงไม่สำมำรถสัง่ซือ้น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทย
ออยล์ได้ และกำรขนสง่น ำ้มนัจำกคลงัน ำ้มนัหรือจดุกระจำยน ำ้มนัอื่นของไทยออยล์ก็ไมคุ่้มคำ่ 

2) กำรสัง่ซือ้น ำ้มนัสว่นท่ีเกินจำกปริมำณที่บริษัทได้ตกลงซือ้ขำยไว้กบัโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ในแต่ละเดือน 
บริษัทอำจสัง่ซือ้จำกผู้ ค้ำน ำ้มันประเภท Jobber ได้ หำกเง่ือนไขและรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของผู้ ค้ำน ำ้มนั
ประเภท Jobber ดีกวำ่ข้อเสนอที่บริษัทได้รับจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์อยำ่งมีนยัส ำคญั 

 
บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สว่นจดัหำน ำ้มนัท ำหน้ำที่สัง่ซือ้น ำ้มนัส ำหรับจ ำหน่ำยในแต่ละวนั และบริหำรจดักำร

ระดับกำรส ำรองน ำ้มันที่เหมำะสมของคลังน ำ้มันแต่ละแห่งของบริษัท ทัง้นี ้ขัน้ตอนกำรจัดหำน ำ้มันในแต่ละวันมี
รำยละเอียดดงันี ้

1) ในช่วงเช้ำและช่วงบำ่ยของแตล่ะวนั เจ้ำหน้ำที่สว่นจดัหำน ำ้มนัมีหน้ำที่รวบรวมและตรวจสอบข้อมลูรำคำ
จ ำหน่ำยน ำ้มนัในต่ำงประเทศและติดตำมข่ำวสำรที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัและปริมำณ
กำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของผู้ผลติในประเทศ รำคำขำยน ำ้มนัหน้ำโรงกลัน่ รำคำขำยปลีกน ำ้มนัในสถำนีบริกำร
น ำ้มนั และควำมต้องกำรใช้น ำ้มนัภำยในประเทศ เพื่อวิเครำะห์แนวโน้มรำคำน ำ้มนัในระยะสัน้ นอกจำกนี ้
เจ้ำหน้ำที่ส่วนจัดหำน ำ้มันยังมีหน้ำที่รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลรำคำขำยส่งน ำ้มันของผู้ ค้ำน ำ้มัน
ประเภท Jobber แตล่ะรำย 

2) ทกุสิน้วนัเจ้ำหน้ำที่สว่นจดัหำน ำ้มนัต้องสรุปปริมำณน ำ้มนัที่ต้องกำรสัง่ซือ้ในแต่ละวนั โดยรวบรวมข้อมลู
จำกผู้จดักำรคลงัน ำ้มนัแตล่ะแหง่ ทัง้นี ้ปริมำณน ำ้มนัที่ต้องสัง่ซือ้ประกอบไปด้วย 1) ปริมำณน ำ้มนัที่ต้อง
สง่มอบให้กบัลกูค้ำและสถำนีบริกำรน ำ้มนัในวนัรุ่งขึน้ 2) ปริมำณน ำ้มนัที่ต้องส ำรองเพื่อทดแทนน ำ้มนัที่
จ ำหน่ำยออกไปในระหว่ำงวนั และ 3) ปริมำณน ำ้มนัที่ต้องส ำรองเพิ่มขึน้หรือลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด 

3) เจ้ำหน้ำที่ส่วนจัดหำน ำ้มนัเปรียบเทียบเง่ือนไขและรำคำจ ำหน่ำยน ำ้มนัของโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์กับ
ผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber ทัว่ไป และก ำหนดสดัสว่นกำรซือ้น ำ้มนัแต่ละประเภทจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทย
ออยล์และผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่สว่นจดัหำน ำ้มนัสรุปรำยกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัและสง่ให้
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและแผนพิจำรณำและอนมุตัิกำรสัง่ซือ้น ำ้มนั 

4) เจ้ำหน้ำที่สว่นจัดหำน ำ้มนัประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่สว่นขนสง่เพื่อจัดเตรียมรถบรรทกุน ำ้มนัส ำหรับกำร
ขนสง่น ำ้มนั และส่งค ำสัง่ซือ้ไปยงัโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์และผู้ ค้ำน ำ้มนัประเภท Jobber จำกนัน้แจ้ง
ข้อมลูกำรสัง่ซือ้น ำ้มนัให้กบัเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยบญัชีและกำรเงินรับทรำบ 

 
น ำ้มนัสว่นหนึง่ที่บริษัทสัง่ซือ้จำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยลห์รือผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นจะขนสง่โดยรถพว่งบรรทกุน ำ้มนั

ไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO หรือลกูค้ำในกลุม่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิโดยตรง หำกน ำ้มนัท่ีสัง่ซือ้ในครัง้นัน้
ต้องขนสง่ไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO หลำยแห่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกนั หรือลกูค้ำในกลุม่ธุรกิจค้ำส่ง
น ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สัง่ซือ้ในปริมำณมำกและต้องกำรให้บริษัทขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้ ในขณะท่ีน ำ้มนัสว่นใหญ่ที่บริษัทสัง่ซือ้



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  67 

จะขนสง่โดยรถพ่วงบรรทกุน ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์หรือผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นไปพกัที่คลงัน ำ้มนัของบริษัทก่อนสง่
ตอ่โดยรถสบิล้อบรรทกุน ำ้มนัไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนั COCO หรือลกูค้ำในกลุม่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
3.5.2 กำรจดัเก็บผลติภณัฑ์น ำ้มนั 
 

บริษัทได้ลงทนุคลงัน ำ้มนัจ ำนวนมำกเพื่อใช้ในกำรส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ขนสง่จำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์มำ
พกัที่คลงัน ำ้มนัแต่ละแห่งก่อนกระจำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท (สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
COCO) และลกูค้ำในธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ ปัจจบุนับริษัทมีคลงัน ำ้มนัทัง้หมด 7 แหง่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
คลังน า้มนั ความจุ (ล้านลติร) 

1. คลงัน ำ้มนัน ำ้พอง จงัหวดัขอนแก่น 4.46 
2. คลงัน ำ้มนัล ำปำง จงัหวดัล ำปำง 3.87 
3. คลงัน ำ้มนัหนองแค จงัหวดัสระบรีุ 5.30 
4. คลงัน ำ้มนัแมก่ลอง จงัหวดัสมทุรสงครำม 113.69 
5. คลงัน ำ้มนัปักธงชยั จงัหวดันครรำชสมีำ 12.51 
6. คลงัน ำ้มนัชมุพร จงัหวดัชมุพร 26.20 
7. คลงัน ำ้มนัปำกพนงั จงัหวดันครศรีธรรมรำช 1/ 19.81 

รวมทัง้สิน้ 185.84 
หมำยเหต:ุ 1/ ในอดีตบริษัทใช้คลงัน ำ้มนัปำกพนงัเป็นจดุกระจำยน ำ้มนัไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัและกลุม่ลกูค้ำในเขตพืน้ที่ภำคใต้ตอนล่ำง 

(ตัง้แตจ่งัหวดันครศรีธรรมรำชจนถึงจงัหวดันรำธิวำส) แตเ่น่ืองจำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในพืน้ที่ดงักล่ำวไม่สงู
มำก จึงไม่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรคลงัน ำ้มนั บริษัทจึงหยดุใช้งำนคลังน ำ้มันปำกพนัง อย่ำงไรก็ตำม หำกใน
อนำคต ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในเขตพืน้ที่ภำคใต้ตอนล่ำงมีปริมำณมำกเพียงพอ บริษัทอำจพิจำรณำใช้คลงั
น ำ้มนัปำกพนงัเป็นจดุกระจำยน ำ้มนัอีกครัง้ 

 
กำรท่ีบริษัทมีคลงัน ำ้มนัเป็นจ ำนวนมำกกระจำยอยูท่ัว่ทกุภำคในประเทศไทยเป็นสว่นหนึง่ที่ท ำให้บริษัทสำมำรถ

ขนสง่และสง่มอบน ำ้มนัให้กบัลกูค้ำเป้ำหมำยในแต่ละกลุม่ธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ทัง้นี ้ประโยชน์
ของคลงัน ำ้มนัในเร่ืองกำรขนสง่และสง่มอบน ำ้มนัรวมถึงกำรด ำเนินธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิมี ดงันี ้

 
1) ระยะเวลำในกำรส่งมอบน ำ้มนัไม่นำนจึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรน ำ้มนัในกรณีเร่งด่วนได้ เป็น

อยำ่งดี 
กำรขนสง่น ำ้มนัจำกคลงัน ำ้มนัของบริษัทไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และลกูค้ำในกลุม่ธุรกิจ

ค้ำส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงมีระยะทำงและใช้ระยะเวลำในกำรขนส่งน้อยกว่ำกำรขนส่งน ำ้มนัโดยตรงจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทย
ออยล์หรือผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น เนื่องจำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงได้ขนสง่มำพกัที่คลงัน ำ้มนัของบริษัทแล้วเหลือเพียงแค่กำรสง่มอบ
น ำ้มนัเทำ่นัน้ บริษัทจึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรน ำ้มนัของสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO หรือลกูค้ำในกลุม่
ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิได้เป็นอยำ่งดีโดยเฉพำะในกรณีเร่งดว่นท่ีต้องกำรให้บริษัทสง่มอบน ำ้มนัภำยในวนัท่ีสัง่ซือ้น ำ้มนั 
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2) ต้นทนุค่ำขนสง่น ำ้มนัเฉลี่ยต่อลิตรต ่ำจำกกำรใช้รถพ่วงบรรทกุน ำ้มนัส ำหรับขนสง่น ำ้มนัในระยะทำงไกล

ร่วมกบักำรใช้รถสบิล้อบรรทกุน ำ้มนัส ำหรับกระจำยน ำ้มนัในระยะทำงใกล้ 
ต้นทนุกำรขนสง่น ำ้มนัเฉลีย่ตอ่ลติรส ำหรับกำรขนสง่โดยรถพว่งบรรทกุน ำ้มนัจะต ่ำกว่ำกำรขนสง่โดยรถสิบ

ล้อบรรทุกน ำ้มนั เนื่องจำกรถพ่วงบรรทุกน ำ้มนัมีประสิทธิภำพในกำรขนส่งที่ดีกว่ำรถสิบล้อบรรทุกน ำ้มนั ดงันัน้ กำรที่
บริษัทมีคลงัน ำ้มันส ำหรับพักน ำ้มันเชือ้เพลิงท ำให้บริษัทสำมำรถใช้รถพ่วงบรรทุกน ำ้มันส ำหรับขนส่งน ำ้มันในระยะ
ทำงไกลจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์หรือผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นมำพกัที่คลงัน ำ้มนัก่อนใช้รถสบิล้อบรรทกุน ำ้มนัส ำหรับกระจำย
น ำ้มนัในระยะทำงใกล้ให้กบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และลกูค้ำในกลุม่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิง บริษัทจึงมี
ต้นทุนค่ำขนสง่น ำ้มนัเฉลี่ยต่อลิตรต ่ำกว่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรขนส่งน ำ้มนัในกรณีที่บริษัทไม่มีคลงัน ำ้มนัส ำหรับพกั
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ บริษัทจ ำเป็นต้องใช้รถสบิล้อบรรทกุน ำ้มนัเพียงอยำ่งเดียวในกำรขนสง่น ำ้มนัจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์
หรือผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่นไปให้กบัลกูค้ำโดยตรง เพรำะปริมำณกำรสง่มอบน ำ้มนัแต่ละครัง้ไม่สงูมำกพอที่จะขนสง่โดยใช้รถ
พว่งบรรทกุน ำ้มนัรวมทัง้ลกูค้ำแตล่ะรำยไมต้่องกำรให้บริษัทขนสง่น ำ้มนัพร้อมกบัลกูค้ำรำยอื่น 

 
3) บริษัทสำมำรถใช้คลงัน ำ้มนัแต่ละแห่งเป็นส ำนกังำนขำยเพื่อเข้ำถึงลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำยในแต่ละพืน้ที่ได้

อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
คลงัน ำ้มนัแตล่ะแหง่ของบริษัทนอกจำกท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรกำรส ำรองน ำ้มนัส ำหรับกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั

ในแตล่ะพืน้ท่ี บริษัทยงัก ำหนดให้เป็นส ำนกังำนขำยโดยมีเจ้ำหน้ำที่สว่นขำยและกำรตลำด เช่น เจ้ำหน้ำที่แผนกขำย และ 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนขำย เป็นต้น ประจ ำที่คลงัน ำ้มนัเพื่อรับค ำสัง่ซือ้น ำ้มนัในแต่ละวนัจำกลกูค้ำ กำรที่บริษัทมีคลงั
น ำ้มนัเชือ้เพลิงตัง้อยู่ใกล้กับลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำยและลกูค้ำสำมำรถสัง่ซือ้น ำ้มนัโดยตรงจำกคลงัน ำ้มนัท ำให้ลกูค้ำเกิด
ควำมมัน่ใจได้วำ่บริษัทมีน ำ้มนัเชือ้เพลงิเพียงพอส ำหรับลกูค้ำและสำมำรถจดัสง่ได้ในเวลำที่ต้องกำร 
 
3.5.3 กำรจดัหำและกำรจดัเก็บผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

 
สนิค้ำอปุโภคและบริโภคส ำหรับจ ำหนำ่ยภำยในร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart 
 
บริษัทจดัตัง้ศนูย์กระจำยสนิค้ำหลกั (Distribution Center: DC) ขึน้ท่ีจงัหวดัปทมุธำนี เพื่อเป็นคลงัสนิค้ำส ำหรับ

เก็บส ำรองสนิค้ำอปุโภคและบริโภคส ำหรับร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart และจดัตัง้ศนูย์กระจำย
สนิค้ำยอ่ย (Hub) ขึน้ท่ีจงัหวดันครรำชสมีำและจงัหวดัชลบรีุ เพื่อเป็นศนูย์กลำงส ำหรับจดัสง่สนิค้ำไปยงัร้ำนสะดวกซือ้ PT 
Mart และร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart ในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ โดยแต่ละศนูย์กระจำยสินค้ำจะมีรถขนสง่สินค้ำประจ ำส ำหรับ
จดัสง่สินค้ำให้กบัร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของแต่ละศนูย์กระจำย
สนิค้ำ รถขนสง่สนิค้ำแตล่ะคนัจะมีเส้นทำงกำรขนสง่สนิค้ำและร้ำนสะดวกซือ้ที่จดัสง่อยู่เป็นประจ ำ รอบระยะเวลำในกำร
สง่สนิค้ำของแตล่ะร้ำนสะดวกซือ้ (“รอบระยะเวลำขนสง่สนิค้ำ”) จึงแตกตำ่งกนัออกไปโดยขึน้อยู่กบัจ ำนวนร้ำนสะดวกซือ้
และเส้นทำงขนส่งสินค้ำที่รถขนส่งแต่ละคนัรับผิดชอบ กำรสัง่ซือ้สินค้ำของร้ำนสะดวกซือ้แต่ละครัง้จึงมีรอบระยะเวลำ
(“รอบระยะเวลำสัง่ซือ้สนิค้ำ”) เทำ่กบัรอบระยะเวลำขนสง่สนิค้ำ  
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ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้ศนูย์กระจำยสินค้ำหลกั (DC) เป็นศนูย์กลำงที่ท ำหน้ำที่รับค ำสัง่ซือ้สินค้ำจำกร้ำนสะดวก
ซือ้ทกุแหง่ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรกำรส ำรองสนิค้ำและกำรกระจำยสนิค้ำอยำ่งมีประสทิธิภำพ กำรสัง่ซือ้สินค้ำ
จำกร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart แตล่ะแหง่มีรำยละเอียด ดงันี ้

1) ในแต่ละรอบระยะเวลำสัง่ซือ้สินค้ำ ผู้จัดกำรร้ำนสะดวกซือ้มีหน้ำที่แจ้งปริมำณสินค้ำที่ต้องกำรในแต่ละ
ประเภทผ่ำนทำงระบบซอฟท์แวร์กำรสัง่ซือ้สินค้ำให้ทำงศูนย์กระจำยสินค้ำหลกั (DC) ทรำบล่วงหน้ำ 
ระบบซอฟท์แวร์กำรสัง่ซือ้สนิค้ำของบริษัทจะแสดงปริมำณสนิค้ำที่ควรสัง่ซือ้เพื่อให้มีสนิค้ำเพียงพอส ำหรับ
กำรจ ำหน่ำยจนกว่ำจะถึงรอบกำรสง่สินค้ำครัง้ถัดไป (“ปริมำณกำรสัง่ซือ้ที่เหมำะสม”) ให้ผู้จัดกำรร้ำน
สะดวกซือ้ได้ทรำบและใช้ประกอบกำรตัดสินใจสัง่ซือ้ โดยปริมำณกำรสัง่ซือ้ที่เหมำะสมค ำนวณจำก
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแต่ละประเภทเฉลี่ยต่อวนัและคูณจ ำนวนวนัทัง้หมดตัง้แต่วนัที่สัง่ซือ้ในครัง้นี ้
จนถึงวันที่สั่งซือ้ในครัง้ถัดไปและหักด้วยจ ำนวนสินค้ำคงเหลือภำยในร้ำนสะดวกซือ้ อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้จดักำรร้ำนสะดวกซือ้สำมำรถสัง่ซือ้มำกหรือน้อยกว่ำปริมำณกำรสัง่ซือ้ที่เหมำะสมได้ แต่ต้องมีเหตผุล
แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศนูย์กระจำยสินค้ำ ทรำบ เช่น ร้ำนสะดวกซือ้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่ก ำลงัมีงำนเทศกำล
ท้องถ่ินจึงคำดว่ำปริมำณควำมต้องกำรสินค้ำจะเพิ่มสงูขึน้  เป็นต้น หำกไม่มีเหตุผลเพียงพอเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำศนูย์กระจำยสนิค้ำอำจปรับลดปริมำณสนิค้ำให้อยูใ่นระดบัปริมำณกำรสัง่ซือ้ที่เหมำะสมได้ 

2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์กระจำยสินค้ำได้รับแจ้งปริมำณสินค้ำที่ต้องกำรจำกร้ำนสะดวกซือ้และ
ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมเรียบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์กระจำยสินค้ำจะด ำเนินกำร
จดัเตรียมสนิค้ำเพื่อจดัสง่ให้กบัร้ำนสะดวกซือ้แต่ละแห่ง และออกเอกสำรกำรจดัสง่สินค้ำที่แสดงประเภท
และปริมำณสนิค้ำที่จดัสง่เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำร้ำนสะดวกซือ้ทรำบ ในกรณีที่ศนูย์กระจำยสินค้ำมีสินค้ำ
ไม่เพียงพอส ำหรับจัดส่งให้กับร้ำนสะดวกซือ้ เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศนูย์กระจำยสินค้ำจะแจ้งให้ผู้จัดกำรร้ำน
สะดวกซือ้รับทรำบ  

3) ผู้จัดกำรร้ำนสะดวกซือ้มีหน้ำที่ตรวจสอบประเภทและปริมำณสินค้ำที่จัดส่งในแต่ละครัง้ โดยอ้ำงอิงกับ
เอกสำรกำรจดัสง่สนิค้ำที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศนูย์กระจำยสินค้ำ และพนกังำนขบัรถขนสง่สินค้ำเป็น
พยำนในกำรตรวจนบัสินค้ำ หำกสินค้ำรำยกำรใดจดัสง่ไม่ตรงกบัเอกสำร ผู้จดักำรร้ำนสะดวกซือ้มีหน้ำที่
แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศนูย์กระจำยสนิค้ำทรำบและอำจปฏิเสธกำรรับสนิค้ำรำยกำรดงักลำ่วได้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก ำหนดให้กำรสัง่ซือ้สินค้ำบำงประเภทไม่จ ำเป็นต้องสัง่ซือ้ผ่ำนศูนย์กระจำยสินค้ำหลกั 

(DC) ซึ่งได้แก่ สินค้ำสดที่มีอำยกุำรเก็บรักษำไม่นำน เช่น นมสด และ ขนมปัง เป็นต้น และ สินค้ำที่มีผู้ผลิตในพืน้ที่หรือ
สนิค้ำท้องถ่ินท่ีมีเฉพำะบำงพืน้ที่ เช่น น ำ้แข็ง และ ของฝำกในท้องถ่ิน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้ผู้จดักำรร้ำนสะดวก
ซือ้แจ้งกำรสัง่ซือ้สินค้ำสดที่มีอำยุกำรเก็บรักษำไม่นำนไปยังฝ่ำยบริหำรค้ำปลีก  และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรค้ำปลีกที่
ส ำนกังำนใหญ่จะสัง่ซือ้สินค้ำไปยงัผู้ผลิตสินค้ำโดยแจ้งให้จดัสง่สินค้ำไปยงัร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และร้ำนสะดวกซือ้ 
Max Mart ที่ต้องกำร ส ำหรับสินค้ำที่มีผู้ผลิตในพืน้ที่หรือสินค้ำท้องถ่ินที่มีเฉพำะบำงพืน้ที่ บริษัทก ำหนดให้ผู้จดักำรร้ำน
สะดวกซือ้สำมำรถสง่ค ำสัง่ซือ้ไปยงัผู้ผลติในพืน้ท่ีที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกบริษัทให้เป็นผู้จ ำหน่ำยสินค้ำให้กบัร้ำนสะดวกซือ้ 
โดยผู้จดักำรร้ำนสะดวกซือ้สำมำรถสัง่ซือ้สนิค้ำได้เฉพำะรำยกำรที่ได้รับกำรอนมุตัิแล้วเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณและ
มลูคำ่กำรสัง่ซือ้สนิค้ำค้ำที่ไม่ผ่ำนศนูย์กระจำยสินค้ำหลกัมีปริมำณและมลูค่ำไม่มำกเมื่อเปรียบเทียบกบักำรสัง่ซือ้สินค้ำ
จำกศนูย์กระจำยสนิค้ำหลกั 
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ส ำหรับศนูย์กระจำยสินค้ำหลกั (DC) และศนูย์กระจำยสินค้ำย่อย (Hub) เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศนูย์กระจำยสินค้ำ

นอกจำกมีหน้ำที่รับค ำสัง่ซือ้สินค้ำจำกร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart และ Max Mart ในพืน้ที่รับผิดชอบ ยงัมีหน้ำที่บริหำร
จดักำรกำรส ำรองสนิค้ำอปุโภคและบริโภคภำยในศนูย์กระจำยสินค้ำให้เพียงพอส ำหรับกำรจดัสง่ให้กบัร้ำนสะดวกซือ้แต่
ละแหง่ โดยสง่ค ำสัง่ซือ้สนิค้ำให้กบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรค้ำปลีกที่ส ำนกังำนใหญ่ผ่ำนระบบซอฟท์แวร์กำรสัง่ซือ้สินค้ำที่มี
ลกัษณะเดียวกบัท่ีใช้ในร้ำนสะดวกซือ้ ทัง้นี ้รอบระยะเวลำในกำรสัง่ซือ้สินค้ำแต่ละรำยกำรจะขึน้อยู่กบัรอบระยะเวลำใน
กำรส่งมอบสินค้ำของผู้ผลิตแต่ละรำย และปริมำณกำรสัง่ซือ้สินค้ำที่เหมำะสมในแต่ละครัง้จะค ำนวณได้จำกปริมำณ
สินค้ำเฉลี่ยที่ต้องกระจำยให้กบัร้ำนสะดวกซือ้ในแต่ละวนัและคณูจ ำนวนวนัทัง้หมดตัง้แต่วนัที่สัง่ซือ้ในครัง้นีจ้นถึงวนัที่
สัง่ซือ้ในครัง้ถดัไปและหกัด้วยจ ำนวนสินค้ำคงเหลือภำยในศนูย์กระจำยสินค้ำ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรค้ำปลีกได้รับค ำ
สัง่ซือ้จำกศนูย์กระจำยสินค้ำหลกั (DC) และศนูย์กระจำยสินค้ำย่อย (Hub) จะสัง่ซือ้สินค้ำไปยงัผู้ผลิตสินค้ำโดยแจ้งให้
จดัสง่สนิค้ำไปยงัศนูย์กระจำยสนิค้ำหลกั (DC) และศนูย์กระจำยสนิค้ำยอ่ย (Hub) 

 
ผลติภณัฑ์หลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ส ำหรับจ ำหนำ่ยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 
 
บริษัทสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์หลอ่ลืน่เคร่ืองยนต์ส ำหรับจ ำหนำ่ยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT โดยตรงจำกบริษัท แอส

แพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ซึ่งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อลื่นเคร่ืองยนต์เคร่ืองหมำยกำรค้ำ Castrol ใน
ประเทศไทย บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หลอ่ลื่นเคร่ืองยนต์ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และจ ำหน่ำยให้กบั
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทเพื่อน ำไปจ ำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัของตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนั (สถำนีบริกำร
น ำ้มนัประเภท DODO) บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยและกำรตลำดมีหน้ำที่บริหำรจดักำรกำรส ำรองน ำ้มนัหลอ่ลื่น
ในคลงัน ำ้มนัของบริษัทแต่ละแห่งให้เหมำะสมกบัปริมำณกำรจ ำหน่ำยภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และ
ควำมต้องกำรของตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัท 

 
3.6 การตรวจสอบคุณภาพน า้มัน 

 
บริษัทได้ลงทนุสร้ำงศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบน ำ้มนัขึน้ท่ีคลงัน ำ้มนัแมก่ลอง เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนั

ที่ได้จำกกำรสุม่ตวัอยำ่งในแตล่ะขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัของศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบน ำ้มนัมี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนขบัรถขนสง่น ำ้มนัและผู้ ให้บริกำรขนสง่น ำ้มนั 2) ตรวจสอบ
คุณภำพน ำ้มันที่รับจำกผู้ ค้ำส่งน ำ้มันรำยอื่นและจุดรับน ำ้มนัอื่นโดยเปรียบเทียบกับน ำ้มันที่รับจำกโรงกลัน่น ำ้มนั  3) 
ตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัที่เก็บรักษำในถังบรรจุน ำ้มนั (Oil Tank) ภำยในคลงัน ำ้มนั 4) ตรวจสอบควำมถูกต้องและ
เที่ยงตรงของอุปกรณ์จ่ำยน ำ้มัน และ 5) ตรวจสอบคุณภำพน ำ้มันที่จ ำหน่ำยให้กับผู้ ใช้น ำ้มันรำยย่อย ทัง้นี ้บริษัท
ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนั ดงันี ้

 
3.6.1 กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัในขัน้ตอนกำรรับน ำ้มนัทำงรถ ณ คลงัน ำ้มนั 

 
บริษัทก ำหนดให้ก่อนกำรรับน ำ้มนัทำงรถเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรด้ำนเทคนิคมีหน้ำที่ตรวจคณุสมบตัิในเบือ้งต้น

ของน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ขนสง่ทำงรถ ซึง่ได้แก่ 1) ควำมถ่วงจ ำเพำะของน ำ้มนั (“คำ่ควำมถ่วง API”) ที่วดัได้เปรียบเทียบกบัคำ่
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ควำมถ่วง API ของน ำ้มนัตำมเอกสำรกำรส่งมอบน ำ้มนัและค่ำ API มำตรฐำนของน ำ้มนัแต่ละประเภท 2) สีของน ำ้มนัที่
สง่มอบเปรียบเทียบกบัสทีี่หนว่ยงำนรำชกำรก ำหนดไว้ และ 3) ควำมใสของน ำ้มนั โดยน ำ้มนัที่มีคณุภำพและมีมำตรฐำน
จะไมม่ีตะกอนหรือสำรอื่นปะปนในน ำ้มนั หำกผลกำรทดสอบคณุสมบตัิในเบือ้งต้นตรงกบัข้อมลูในเอกสำรที่เก่ียวข้องกบั
กำรขนสง่น ำ้มนัและเป็นไปตำมมำตรฐำน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรด้ำนเทคนิคจะสุ่มเก็บตวัอย่ำงน ำ้มนัจำกรถบรรทุก
น ำ้มนัตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด และด ำเนินกำรรับน ำ้มนัจำกรถบรรทกุน ำ้มนัเข้ำสูถ่งับรรจุน ำ้มนั (Oil Tank) ในคลงั
น ำ้มนั เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรด้ำนเทคนิคจะรวบรวมและน ำส่งตวัอย่ำงน ำ้มนัให้กับศูนย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคุณภำพ
น ำ้มนัเพื่อสุม่ทดสอบคณุสมบตัิของน ำ้มนัอยำ่งละเอียดอีกครัง้ ส ำหรับคลงัน ำ้มนัแม่กลองที่มีปริมำณกำรรับน ำ้มนัต่อวนั
สงูจะสง่ตวัอยำ่งน ำ้มนัเพื่อท ำกำรสุม่ทดสอบทกุวนั ในขณะท่ีคลงัน ำ้มนัอื่นจะสง่ตวัอย่ำงน ำ้มนัให้ศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบ
คณุภำพน ำ้มนัเดือนละครัง้ 

 
3.6.2 กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัในขัน้ตอนกำรรับน ำ้มนัทำงเรือ ณ คลงัน ำ้มนั 

 
ส ำหรับกำรรับน ำ้มนัทำงเรือ น ำ้มนัท่ีรับเป็นน ำ้มนัของลกูค้ำที่ใช้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัของบริษัทเท่ำนัน้ เนื่องจำก

ปัจจุบนัน ำ้มนัที่บริษัทจ ำหน่ำยขนสง่ทำงรถเพียงอย่ำงเดียว บริษัทก ำหนดให้ก่อนกำรรับน ำ้มนัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร
ด้ำนเทคนิคต้องตรวจคณุสมบตัิในเบือ้งต้นของน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่ขนสง่ทำงเรือเช่นเดียวกบักำรรับน ำ้มนัทำงรถ ซึง่ได้แก่ ค่ำ
ควำมถ่วง API ของน ำ้มนั สีของน ำ้มนั และควำมใสของน ำ้มนั หำกผลกำรทดสอบคณุสมบตัิในเบือ้งต้นตรงกบัข้อมลูใน
เอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรขนสง่น ำ้มนัและเป็นไปตำมมำตรฐำน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรด้ำนเทคนิคจะสุม่เก็บตวัอย่ำง
น ำ้มนัจำกเรือบรรทุกน ำ้มนัตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด และด ำเนินกำรรับน ำ้มนัจำกเรือบรรทกุน ำ้มนัเข้ำสู่ถงับรรจุ
น ำ้มนั (Oil Tank) ในคลงัน ำ้มนั เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรด้ำนเทคนิคจะรวบรวมและน ำส่งตวัอย่ำงน ำ้มนัให้กับศูนย์
ปฏิบัติกำรทดสอบคุณภำพน ำ้มันเพื่อสุ่มทดสอบคุณสมบัติของน ำ้มันอย่ำงละเอียดอีกครัง้  โดยส่งตัวอย่ำงให้ศูนย์
ปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัเพื่อท ำกำรสุม่ทดสอบทกุวนั ในกรณีที่ผลกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัในเบือ้งต้นไม่ผ่ำน 
บริษัทจะแจ้งให้ลกูค้ำเป็นผู้ตดัสนิใจเลอืกรับน ำ้มนัจำกเรือบรรทกุน ำ้มนัหรือปฏิเสธกำรรับน ำ้มนัดงักลำ่ว 

 
เมื่อด ำเนินกำรรับน ำ้มนัจำกเรือบรรทกุน ำ้มนัเข้ำสูถ่งับรรจุน ำ้มนั (Oil Tank) แล้ว เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรด้ำน

เทคนิคจะสุม่เก็บตวัอย่ำงน ำ้มนัจำกในถงับรรจุน ำ้มนั (Oil Tank) ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด และน ำสง่ให้กบัศนูย์
ปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัเพื่อสุม่ทดสอบคณุสมบตัิของน ำ้มนัอยำ่งละเอียดเพื่อเปรียบเทียบคณุสมบตัิของน ำ้มนัที่
เก็บรักษำในถงับรรจนุ ำ้มนั (Oil Tank) ในครัง้ก่อนและภำยหลงักำรรับน ำ้มนัในครัง้นี ้

 
3.6.3 กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัที่เก็บรักษำภำยในถงับรรจุน ำ้มนั (Oil Tank) และสำรเติมแต่ง (Additive) ภำยใน

คลงัน ำ้มนั 
 
บริษัทก ำหนดให้มีกำรสุม่เก็บตวัอยำ่งน ำ้มนัในถงับรรจุน ำ้มนั (Oil Tank) ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดทกุต้น

เดือนและกลำงเดือน โดยสุ่มเก็บตวัอย่ำงน ำ้มนัทัง้ถังบรรจุน ำ้มนัที่จัดเก็บน ำ้มนัของบริษัทและถังบรรจุน ำ้มนัที่จัดเก็บ
น ำ้มนัของลกูค้ำที่ฝำกน ำ้มนัไว้กบับริษัท และน ำสง่ให้ศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัเพื่อตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนั
ที่จดัเก็บอยู่ในถงับรรจุน ำ้มนั นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรสุม่เก็บตวัอย่ำงน ำ้มนัในถงับรรจุน ำ้มนั (Oil Tank) พร้อมกบักำร
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สุ่มตวัอย่ำงน ำ้มนัประจ ำปีของเจ้ำหน้ำที่กรมธุรกิจพลงังำนเพื่อตรวจสอบคุณภำพและคุณสมบัติของสำรเติมแต่งใน
ระหว่ำงกำรเก็บรักษำก่อนน ำไปใช้งำน ทัง้นี ้สำรเติมแต่ง (Additive) ที่บริษัทเก็บรักษำในคลงัน ำ้มนัเป็นของลกูค้ำใช้
บริกำรรับฝำกน ำ้มนัจำกบริษัท 

 
3.6.4 กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัในขัน้ตอนกำรจ่ำยน ำ้มนัทำงรถบรรทกุน ำ้มนั ณ คลงัน ำ้มนั 

 
ส ำหรับลกูค้ำที่ใช้บริกำรฝำกน ำ้มนัของบริษัท น ำ้มนัท่ีรับฝำกจำกลกูค้ำเป็นน ำ้มนัพืน้ฐำน (Base Oil) ที่ต้องผสม

สำรเติมแต่ง (Additive) หรือน ำ้มนัไบโอดีเซล B100 เพื่อให้ได้น ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำเร็จรูปที่พร้อมใช้งำน บริษัทก ำหนดให้
เจ้ำหน้ำที่ส่วนปฏิบัติกำรด้ำนเทคนิคต้องสุ่มเก็บตัวอย่ำงน ำ้มันที่จ่ำยให้กับรถบรรทุกน ำ้มันเที่ยวแรกของวันตำม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด เพื่อทดสอบควำมถูกต้องและเที่ยงตรงของเคร่ืองผสมและจ่ำยน ำ้มัน โดยเจ้ำหน้ำที่ส่วน
ปฏิบตัิกำรด้ำนเทคนิคจดัสง่ตวัอยำ่งน ำ้มนัให้ศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัตรวจสอบคณุสมบตัิน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่
ออกจำกอุปกรณ์จ่ำยน ำ้มันกับคุณสมบัติของน ำ้มันเชือ้เพลิงตำมข้อก ำหนดของลูกค้ำ โดยในระหว่ำงกำรจ่ำยน ำ้มัน
เชือ้เพลิงให้กับรถบรรทุกน ำ้มัน ทัง้กำรจ่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงของบริษัทและกำรจ่ำยน ำ้มันเชื อ้เพลิงให้กับลูกค้ำ บริษัท
ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรด้ำนเทคนิคต้องตรวจคณุสมบตัิในเบือ้งต้นของน ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งได้แก่ ค่ำควำมถ่วง 
API ของน ำ้มนั สขีองน ำ้มนั และควำมใสของน ำ้มนั ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดอยำ่งสม ่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลำใน
กำรจ่ำยน ำ้มนัให้กบัรถบรรทกุ 

 
3.6.5 กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัในขัน้ตอนกำรรับน ำ้มนัทำงรถ ณ สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

 
ก่อนกำรรับน ำ้มนัจำกรถบรรทกุน ำ้มนัเข้ำสูถ่งัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 

บริษัทก ำหนดให้ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัต้องตรวจสอบคณุสมบตัิในเบือ้งต้นของน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่ได้แก่ คำ่ควำมถ่วง 
API สขีองน ำ้มนั และควำมใสของน ำ้มนั ทกุครัง้ นอกเหนือจำกกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของซีลน ำ้มนัและ เอกสำรที่
เก่ียวข้องกับกำรขนส่งน ำ้มนั หำกผลกำรทดสอบคณุสมบตัิในเบือ้งต้นตรงกับข้อมูลในเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรขนส่ง
น ำ้มนัและเป็นไปตำมมำตรฐำน ผู้จดักำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัจะด ำเนินกำรรับน ำ้มนัเข้ำสูถ่งัส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงและสุม่
เก็บตัวอย่ำงน ำ้มนัจำกรถบรรทุกน ำ้มนัตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดและน ำส่งตวัอย่ำงน ำ้มนัให้กับศูนย์ปฏิบัติกำร
ทดสอบคุณภำพน ำ้มนัทุกเดือนเพื่อสุ่มทดสอบคุณสมบัติของน ำ้มันอย่ำงละเอียดอีกครัง้ ส ำหรับสถำนีบริกำรน ำ้มัน
ประเภท DODO บริษัทให้ควำมรู้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัทในเร่ืองกำรตรวจสอบน ำ้มนัก่อนรับน ำ้มนัเข้ำสูถ่ัง
ส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั และกระตุ้นให้ตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของบริษัทปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด 

 
3.6.6 กำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนัภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT 

 
บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคุณภำพน ำ้มนัมีหน้ำที่ออกสุม่ตรวจคณุภำพน ำ้มนัในแต่ละ

สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT โดยเจ้ำหน้ำที่ศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัจะน ำรถตรวจสอบคุณภำพน ำ้มนั (Mobile 
Lab) ที่มีเคร่ืองมือหลกัๆ ในกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัออกไปตรวจสอบคณุภำพน ำ้มนั ณ สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT และสุม่
เก็บตวัอยำ่งน ำ้มนัตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดเพื่อกลบัมำทดสอบท่ีศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัเพิ่มเติม ใน
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แตล่ะปีเจ้ำหน้ำที่ศนูย์ปฏิบตัิกำรทดสอบคณุภำพน ำ้มนัจะออกตรวจสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทกุแหง่โดยไม่แจ้งก ำหนดกำร
เข้ำตรวจสอบน ำ้มนัลว่งหน้ำ 

 
3.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 

 
บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั บริษัทจึงได้จดัตัง้สว่นควำม

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึน้เพื่อท ำหน้ำที่วิเครำะห์และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละส่วนที่อำจส่งผล
กระทบต่อควำมปลอดภยัของพนกังำนที่ปฏิบตัิงำนและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท และจดัท ำเป็นคูม่ือกำรปฏิบตัิงำน และ คู่มือวิธีป้องกนัภยัและระงบัเหตทุี่เกิดขึน้ ให้กบัพนกังำนใน
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทก ำหนดให้พนกังำนแต่ละหน่วยงำนต้องศึกษำและปฏิบตัิตำมคู่มือกำรปฏิบตัิงำนอย่ำง
เคร่งครัด และจดัให้มีกำรฝึกซ้อมวิธีระงบัเหตทุี่เกิดขึน้อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะแผนกำรระงับเหตเุพลิงไหม้ภำยในสถำนี
บริกำรน ำ้มนัและคลงัน ำ้มนั แผนกำรกู้ภยัส ำหรับรถบรรทกุน ำ้มนัท่ีเกิดอบุตัิเหต ุเป็นต้น 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยังเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในสมำคมอนุรักษ์สภำพแวดล้อมของกลุ่มอุตสำหกรรมน ำ้มัน (Oil 

Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ในกำรยกระดบัมำตรฐำนและพฒันำ
บคุลำกรด้ำนควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกนัระหว่ำงผู้ประกอบกำรในธุรกิจปิโตรเลียม
ขนำดใหญ่ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน ำ้มนัร่ัวไหลลงแหล่งน ำ้และพืน้ดิน รวมถึงกำรระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ บริษัท
ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่สว่นควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อมเป็นตวัแทนในกำรท ำกิจกรรมร่วมกบัสมำชิกใน IESG ซึง่ที่ผำ่นมำ
บริษัทได้ร่วมกบั IESG และหนว่ยงำนรำชกำรจดัฝึกอบรบเร่ืองกำรป้องกนัภยัตำ่งๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ และบริษัทยงัสนบัสนนุ
อปุกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำร่วมระงบัเหตฉุกุเฉินตำ่งๆ  

 
3.8 กฎระเบียบที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

 
3.8.1 พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 

 
พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มันเชือ้เพลิงได้ก ำหนดขึน้เพื่อควบคุมและก ำกับกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ

กำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ โดยแบง่ประเภทผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
1) ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 ได้แก่ ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ที่มีปริมำณกำรค้ำน ำ้มนัแตล่ะชนิดหรือรวมกนั

ทกุชนิดปีละตัง้แต ่100,000 เมตริกตนัขึน้ไป หรือมีปริมำณกำรค้ำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวปี
ละตัง้แต ่50,000 เมตริกตนัขึน้ไป ซึ่งต้องได้รับใบอนญุำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลงังำนก่อนจึงจะ
ประกอบกำรได้ 

2) ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 ได้แก่ ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยย่อยที่มีปริมำณกำรค้ำน ำ้มนัและก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวต่อปีไม่ถึงตำมที่ก ำหนดไว้ส ำหรับผู้ ค้ำมำตรำ 7 แต่มีปริมำณกำรค้ำน ำ้มนัแต่ละชนิดหรือรวมกนัทกุ
ชนิดเกินปริมำณที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด หรือมีถงัที่สำมำรถเก็บน ำ้มนัเชือ้เพลงิได้เกินปริมำณที่รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนด ซึง่ต้องยื่นขอจดทะเบียนตอ่อธิบดีกรมธุรกิจพลงังำนก่อนจึงจะประกอบกำรได้ 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  74 

3) ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 11 ได้แก่ ผู้ ค้ำน ำ้มนัซึ่งด ำเนินกิจกำรค้ำน ำ้มนัโดยจดัตัง้เป็นสถำนีบริกำร
น ำ้มนั ซึง่ต้องยื่นขอจดทะเบียนตอ่อธิบดีกรมธุรกิจพลงังำนก่อนจึงจะประกอบกำรได้ 

 
นอกจำกนี ้พระรำชบญัญัติก ำหนดให้ ผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 12 ซึ่งเป็นผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม

ชนิดและปริมำณที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ต้องแจ้งตอ่อธิบดีตำมแบบและวิธีกำรที่ก ำหนดก่อนจึงจะประกอบกำรได้ 
 
ทัง้นี ้ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 มีหน้ำที่ยื่นปริมำณกำรค้ำประจ ำปีเพื่อขอควำมเห็นชอบตอ่อธิบดีก่อนปีที่

จะท ำกำรค้ำนัน้ และต้องส ำรองน ำ้มนัเชือ้เพลิงชนิดที่ก ำหนดไว้ทกุขณะไม่ต ่ำกว่ำอตัรำที่ก ำหนดซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 30 
ของปริมำณกำรค้ำประจ ำปี รวมถึงมีหน้ำที่จดัท ำบญัชีเก่ียวกบัปริมำณน ำ้มนัและสถำนที่เก็บน ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละชนิดที่
น ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร ซือ้ กลัน่ ผลติ ได้มำ จ ำหนำ่ยไปแล้ว และที่เหลอือยูใ่นแตล่ะเดือน และจดัท ำแผนกำรน ำเข้ำมำ
ในรำชอำณำจกัร ซือ้ กลัน่ ผลติ หรือ จ ำหนำ่ยซึง่น ำ้มนัในช่วงสำมเดือนถดัไป 

 
พระรำชบญัญัติยงัให้อ ำนำจอธิบดีก ำหนดลกัษณะและคณุภำพของน ำ้มนัเชือ้เพลิงซึ่งจะท ำกำรจ ำหน่ำย และ

ก ำหนดมำตรกำรในกำรตรวจสอบลกัษณะและคณุภำพของน ำ้มนัเชือ้เพลิง ได้แก่ กำรเก็บตวัอย่ำงน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่เก็บ
รักษำหรือมีไว้เพื่อจ ำหน่ำย และกำรทดสอบลกัษณะและคุณภำพน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่เก็บรักษำหรือมีไว้เพื่อจ ำหน่ำย ทัง้นี ้
ผู้ ค้ำน ำ้มันรำยใดจ ำหน่ำยน ำ้มันที่มีลกัษณะและคุณภำพแตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนดหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำยหรือเง่ือนไขที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีก ำหนดจะถกูเพิกถอนใบอนญุำต จ ำคกุ หรือปรับแล้วแตก่รณี 

 
ภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง บริษัทด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงโดยมีปริมำณกำรค้ำ

น ำ้มนัเป็นไปตำมเกณฑ์ก ำหนดไว้ส ำหรับผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 และให้บริกำรขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จึงต้องได้รับใบอนญุำตเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 7 และแจ้งเป็นผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 12 ในขณะที่
บริษัทยอ่ย (ยกเว้น PTC) ซึง่ด ำเนินธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิโดยมีปริมำณกำรค้ำน ำ้มนัเป็นไปตำมตำมเกณฑ์ก ำหนด
ไว้ส ำหรับผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 ต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 และ PTC ซึ่ง
ด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ำ้มนัต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 11 

 
3.8.2 พระรำชบญัญตัิกำรควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 

 
พระรำชบญัญัติกำรควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลิงได้ก ำหนดขึน้เพื่อป้องกนัควำมเสียหำยและอนัตรำยที่อำจมีผลต่อ

บคุคล สตัว์ พืช ทรัพย์ หรือสิง่แวดล้อม โดยได้แบง่ประเภทกิจกำรท่ีควบคมุกำรมีน ำ้มนัเชือ้เพลิงไว้ในครอบครองออกเป็น 
3 ประเภท ดงันี ้

1) กิจกำรควบคมุประเภทที่ 1 ได้แก่ กิจกำรที่สำมำรถประกอบกำรได้ทนัที โดยต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

2) กิจกำรควบคมุประเภทที่ 2 ได้แก่ กิจกำรที่ต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง และเมื่อ
จะเร่ิมประกอบกำรให้แจ้งตอ่พนกังำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อน 
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3) กิจกำรควบคมุประเภทที่ 3 ได้แก่ กิจกำรที่ต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงและต้อง
ขอรับใบอนญุำตตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก่อนจึงจะประกอบกำรได้ 

 
นอกจำกนีพ้ระรำชบญัญตัิกำรควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิได้ก ำหนดแนวทำงหรือลกัษณะกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำร

ควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ โดยให้อ ำนำจรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงในเร่ืองตอ่ไปนี  ้
1) ก ำหนดกำรเก็บรักษำ กำรขนสง่ กำรใช้ กำรจ ำหน่ำย กำรแบ่งบรรจุน ำ้มนัเชือ้เพลิง และกำรควบคมุอื่นใด

เก่ียวกบัน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
2) ก ำหนดที่ตัง้ แผนผัง รูปแบบ และลกัษณะของสถำนที่เก็บรักษำน ำ้มนัเชือ้เพลิง สถำนีบริกำรน ำ้มัน

เชือ้เพลงิ และคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลงิ และกำรบ ำรุงรักษำสถำนท่ีดงักลำ่ว 
3) ก ำหนดลกัษณะของถงัหรือภำชนะที่ใช้ในกำรบรรจหุรือขนสง่ และกำรบ ำรุงรักษำถงัหรือภำชนะดงักลำ่ว 
4) ก ำหนดคณุสมบตัิและกำรฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรควบคมุน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
5) ก ำหนดวิธีกำรปฏิบตัิงำนและกำรจดัให้มีและบ ำรุงรักษำอปุกรณ์หรือเคร่ืองมืออื่นใดเพื่อประโยชน์ในกำร

ด ำเนินกำรตำมข้อ 1) ถึง 4) 
6) ก ำหนดกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชนตำมควำมเหมำะสมแก่กิจกำรในกำรด ำเนินกิจกำรหรืออนญุำต

ให้ด ำเนินกิจกำรตำมพระรำชบญัญตัินีท้ี่มีผลกระทบตอ่ประชำชน 
7) ก ำหนดอื่นใดอนัจ ำเป็นเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในกำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัินี  ้
 
ภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรควบคุมน ำ้มนัเชือ้เพลิง สถำนีบริกำรน ำ้มนัเชือ้เพลิงและคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละ

แหง่ต้องได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรควบคมุประเภทที่ 3 ก่อนที่จะใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 


