บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “PTG”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2531 ในนำม บริษัท
ภำคใต้เชื้อเพลิง จำกัด โดยกลุ่มนักธุรกิจชำวไทยกลุ่มหนึ่ง เพื่อประกอบกิจกำรคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
ในระยะแรก บริษัทมีคลังน้ำมันอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันชุมพร ซึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และคลัง
น้ำมันแม่กลอง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม ลูกค้ำส่วนใหญ่ ณ ขณะนั้นเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำร
ประมงและโรงงำนอุตสำหกรรมในภำคใต้
ต่อมำบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจค้ำปลีกน้ำมัน
เชื้อเพลิงสำเร็จรูปผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำ “PT” (“สถำนีบริกำรน้ำมัน PT”) เนื่องจำก บริษัทต้องกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และผู้ใช้น้ำมันรำยย่อย นอกจำกนี้ บริษัทยังลงทุนในคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกหลำยแห่ง
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองกำรดำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน้ำมันของบริษัทได้อย่ำงเหมำะสม
สถำนีบริกำรน้ำมัน PT ได้ให้บริกำรกับผู้บริโภคมำอย่ำงยำวนำนจนเป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค
ทำให้บริษัทสำมำรถเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ในพื้นที่ต่ำงๆ ในช่วงที่ผ่ำนมำ จนกระทั่ง ปัจจุบันสถำนีบริกำร
น้ำมัน PT มีอยู่ทั่วทุกภำคในประเทศไทย โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 สถำนีบริกำรน้ำมัน PT มีจำนวนทั้งสิ้น 525
สถำนี
ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่สำคัญของบริษัทสรุปได้ดังนี้
ปี 2531
: o บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งในนำม บริษัท ภำคใต้เชื้อเพลิง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2531
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท และแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
0.01 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100.00 บำทต่อหุ้น
ปี 2535
: o บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 264.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 2.63
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
o บริ ษั ท ปิ โ ตรเลี ย มไทยคอร์ ป อเรชั่ น จ ำกั ด (“PTC”) จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 7
กรกฎำคม 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 100.00 ล้ำนบำท และแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมัญจำนวน 1.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
ปี 2536
: o บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 1.36
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100.00 บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2537
: o บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 1.00
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100.00 บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
o PTC ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้น โดยบริษัทเข้ำมำเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PTC โดยถือหุ้นร้อย
ละ 99.99
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ปี 2538

:

o
o
o

ปี 2544

:

o

o

ปี 2547

:

o

ปี 2548

:

o

ปี 2549

:

o

ปี 2552

:

o

o

ปี 2554

o

บริษัทจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด
บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกเดิม 100.00 บำทต่อหุ้น เป็น 10.00 บำทต่อหุ้น
ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจำก 5.00 ล้ำนหุ้น เป็น 50.00 ล้ำนหุ้น
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน
50.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 10.00 บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิม เป็น
จำนวน 5.00 ล้ำนหุ้น และผู้ลงทุนเฉพำะเจำะจง จำนวน 7 รำย เป็นจำนวน 20.00 ล้ำน
หุ้น และส่วนที่เหลืออีก 25.00 ล้ำนหุ้นยังไม่ได้จำหน่ำย
บริษัทลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 750.00 ล้ำนบำท โดยให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกและเสนอขำย จำนวน 250.00 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 25.00 ล้ำนหุ้น
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,250.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
50.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 10.00 บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน
12.45 ล้ำนหุ้น และเสนอขำยให้กับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 37.55 ล้ำนหุ้น ซึ่ง
เป็นไปตำมสัญญำประนอมหนี้ที่บริษัทตกลงไว้กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว (“หุ้นเจ้ำหนี้
สถำบันกำรเงิน”)
บริษัทได้ทำสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้กับบริษัทบริหำรสินทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งรับโอนหนี้
บำงส่วนมำจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง (“ภำระหนี้กับบริษัทบริหำรสินทรัพย์”) สำหรับหนี้
ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้โอนมำยังบริษัทบริหำรสินทรัพย์ (“ภำระหนี้กับสถำบันกำรเงินเดิม”)
บริษัทได้เจรจำเพื่อหำแนวทำงในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
PTC เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 5.00
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น โดยออกและเสนอขำยทั้งจำนวนให้กับ
บริษัท
บริษัทได้เจรจำกับ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”) ให้เข้ำมำลงทุนใน
บริษัท โดยผู้ถือหุ้นของภูบดินทร์ให้เงินกู้ยืมกับบริษัทเพื่อชำระหนี้ (ทั้งภำระหนี้กับบริษัท
บริหำรสินทรัพย์ และภำระหนี้กับสถำบันกำรเงินเดิม) ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ที่
บริษัทได้ตกลงร่วมกับบริษัทบริหำรสินทรัพย์และสถำบันกำรเงินดังกล่ำว นอกจำกนี้ ผู้ถือ
หุ้นภูบดินทร์ยังได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท (หุ้นเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงิน) จำกสถำบัน
กำรเงินดังกล่ำว
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (“PMO”) ทุนจดทะเบียน
เท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด (“APO”) ทุนจดทะเบียน
เท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”) ทุนจดทะเบียน
เท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
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o

o

o

o

ปี 2555

o

o
o

o

o

o

เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”) ทุนจดทะเบียน
เท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แอตลำส ออยล์ จำกัด (“ALO”) ทุนจดทะเบียน
เท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”) ทุนจดทะเบียน
เท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
บริษัทได้รับอนุมัติมำตรฐำน ISO 9001 สำหรับกำรรับ จัดเก็บ และจ่ำยผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล) ณ คลังสำขำแม่กลอง
PTC ลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 439.98 ล้ำนบำท โดยลดมูลค่ำ หุ้นที่ตรำไว้จำกเดิม
100.00 บำทต่อหุ้น เหลือ 73.33 บำทต่อหุ้น เพื่อล้ำงขำดทุนสะสมของ PTC
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท พิเรนีส ออยล์ จำกัด (“PRN”) ทุนจด
ทะเบียนเท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (“OLP”) ทุนจด
ทะเบียนเท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ย่อยชื่อ บริษัท กำแฟพันธุ์ไทย จำกัด (“กำแฟพันธุ์ไทย”) ทุน
จดทะเบียนเท่ำกับ 5.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 100 บำทต่อหุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกเดิม 10.00
บำทต่อหุ้น เป็น 1.00 บำทต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำก 125.00 ล้ำนหุ้น เป็น 1,250 ล้ำนหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 420.00
ล้ำนบำท โดยให้เสนอขำยต่อประชำชนเป็นจำนวน 386.60 ล้ำนหุ้น และให้เสนอขำยต่อ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนเป็นจำนวน 33.40 ล้ำนหุ้น
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2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษั ทและบริ ษัท ย่อ ยด ำเนิน ธุร กิ จ ค้ำ ปลี กและค้ำ ส่ง น้ำมั น เชื้อ เพลิง เป็ นหลัก ทั้ งนี้ น้ ำมั นเชื้อ เพลิง ที่บ ริษั ท
จำหน่ำยส่วนใหญ่สั่งซื้อโดยตรงมำจำกบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์” หรือ “TOP”) และขนส่งโดยกอง
รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทจำกโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ เพื่อจำหน่ำยให้กับลูกค้ำ น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่บริษัทจำหน่ำย
ทั้ง ทำงตรงและทำงอ้ อ มให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ร ถยนต์ แ ละกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ ำมัน อื่ น (เช่ น เกษตรกรที่ ใช้ น้ ำมั น สำหรับ เครื่ อ งจั ก ร
กำรเกษตร เป็นต้น) ผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ทั้งนี้ สถำนีบริกำรน้ำมัน PT สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1) สถำนีบริกำรน้ำมันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (Company Owned Outlet)
สถำนีบริกำรน้ำมัน PT ส่วนใหญ่ที่ให้บริกำรในปัจจุบันเป็นสถำนีบริกำรน้ำมันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
และบริหำรงำนโดยบริษัท (Company Owned Company Operated) (“สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO”) ทั้งนี้ PTC
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะเป็น เจ้ำของหรือเป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำในสถำนีบริกำรน้ำมัน ประเภท COCO นี้ และดำเนินกำร
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และผู้ใช้น้ำมันทั่วไปโดยตรง
2) สถำนีบริกำรน้ำมันที่เป็นของผู้ประกอบกำรที่ได้รับสิทธิ์จำกบริษัท (Franchise)
สถำนีบริกำรน้ำมัน PT อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสถำนีบริกำรน้ำมันที่กรรมสิทธิ์และกำรบริหำรงำนเป็นของ
ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่ได้รับอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ PT จำกบริษัท (Dealer Owned Dealer
Operated) (“สถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO”) ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน ประเภท DODO (“ตัวแทน
จำหน่ำยน้ำมันของบริษัท”) จะเป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน้ำมันหรือเป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำในสถำนีบริกำรน้ำมัน และทำ
หน้ำที่บริหำรงำนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 จะเป็นผู้
จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ ตั วแทนจำหน่ำยน้ ำมันของบริษัท ที่ อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบ โดยบริษัทจะให้ควำม
ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในด้ำนต่ำงๆ กั บตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท เช่น กำรออกแบบแปลนสถำนีบริกำร กำร
ลงทุนและกำรบริหำรงำน และกำรสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ เช่น สีทำอำคำรเพื่อตกแต่งสถำนีบริกำรน้ำมัน, เสำสูงแสดง
เครื่องหมำยกำรค้ำ PT และรำคำน้ำมัน และธงตรำสินค้ำของไทยออยล์ที่แสดงถึงกำรรับรองคุณภำพน้ำมันจำกไทยออยล์
รวมถึงป้ำยแสดงชนิดต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท DODO แต่ละแห่งมีรูปแบบและคุณภำพ
เดียวกันกับสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO
นอกจำกนี้ บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ยังจำหน่ำยน้ำมันให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำรสถำนี
บริกำรน้ำมันอิสระที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของผู้ค้ำน้ำมันขนำดใหญ่ และกลุ่มผูค้ ้ำส่งน้ำมันรำยอื่น (“ผู้ค้ำน้ำมัน
ประเภท Jobber”) ซึ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะพ่อค้ำคนกลำง โดยในธุรกิจจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงจะเรียกผู้ประกอบกำร
กลุ่มนี้ว่ำ Jobber บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 ยังจำหน่ำยน้ำมันโดยตรงให้แก่ กลุ่มผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดำเนินธุรกิจ
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ลักษณะกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย
-

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ 1) ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท 2) ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น และ 3)
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดำเนินธุรกิจ ที่อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบ บริษัทยังจดทะเบียน
เป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยให้บริกำรขนส่งและ
ขนถ่ำยน้ำมันให้กับบริษัทย่อยของบริษัทและลูกค้ำในกลุ่มธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชือ้ เพลิง นอกจำกนี้ บริษัทยังให้บริกำรรับฝำก
น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
-

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PTC”) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 90 อำคำรไซเบอร์เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ ชั้น
33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ
99.99 PTC จดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่
ประกอบธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT ซึ่งเป็นสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO นอกจำกนี้
PTC ยังดำเนินธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อในสถำนีบริกำรน้ำมั น PT โดยใช้ชื่อร้ำนสะดวกซื้อว่ำ PT Mart (“ร้ำนสะดวกซื้อ PT
Mart”) ซึ่งปัจจุบัน PTC อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงภำพลักษณ์และรูปแบบกำรให้บริกำร โดยร้ำนสะดวกซื้อที่จะเปิดใหม่ และ
ร้ำนสะดวกซื้อ PT Mart ที่มีศักยภำพในกำรให้บริกำรสูง จะได้รับกำรปรับปรุงตำมรูปแบบ และมำตรฐำนกำรบริกำรแบบ
ใหม่ และใช้ชื่อเป็นร้ำนสะดวกซื้อ Max Mart และ PTC ยัง จำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องหมำยกำรค้ำ
Castrol ภำยในสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยเช่ำพื้นที่ภำยในสถำนีบริกำรน้ำประเภท
COCO เพื่อดำเนินธุรกิจ
-

บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10

ณ สิ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัท (“บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำม
มำตรำ 10”) ได้แก่
o บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (“PMO”)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98
o บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด (“APO”)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97
o บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด (“EPO”)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98
o บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด (“EVO”)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98
o บริษัท แอตลำส ออยล์ จำกัด (“ALO”)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97
o บริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด (“ADO”)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97
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o บริษัท พิเรนีส ออยล์ จำกัด (“PRN”)
o บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (“OLP”)

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97

บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 90 อำคำรไซเบอร์เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ
ชั้น 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำม
มำตรำ 10 ทั้งหมดประกอบธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ 1) ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท 2) ผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
และ 3) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดำเนินธุรกิจ ที่อยู่ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบที่บริษัท
กำหนดให้ตำมควำมเหมำะสม
-

บริษัท กำแฟพันธุ์ไทย จำกัด
บริษัท กำแฟพันธุ์ไทย จำกัด (“กำแฟพันธุ์ไทย”) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 90 อำคำรไซเบอร์เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ ชั้น
33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ
99.97 กำแฟพันธุ์ไทยดำเนินธุรกิจร้ำนกำแฟภำยในสถำนีบริกำรน้ำมัน PT โดยใช้ชื่อร้ำนกำแฟว่ำ “กำแฟพันธุ์ไทย” (“ร้ำน
กำแฟพันธุ์ไทย”)
2.3

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)

ร้อยละ 99.99

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร้อยละ 99.97

บริษัท กำแฟพันธุ์ไทย จำกัด

ร้อยละ 99.98

ร้อยละ 99.97

บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด

บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
ร้อยละ 99.98

ร้อยละ 99.98

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
ร้อยละ 99.97

บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
ร้อยละ 99.97

บริษัท แอตลำส ออยล์ จำกัด
ร้อยละ 99.97

บริษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด
ร้อยละ 99.97

บริษัท พิเรนีส ออยล์ จำกัด
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2.4

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
2552
2553
2554
9 เดือนแรกปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจ
1. รำยได้จำกธุรกิจค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงภำยใต้สถำนี
บริกำรน้ำมัน PT
1.1) รำยได้จำกธุรกิจค้ำปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำรน้ำมันของบริษัท
(สถานีบริการน้ามันประเภท COCO)
1.2) รำยได้จำกธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กบั
ตัวแทนจำหน่ำยน้ำมันของบริษัท
(สถานีบริการน้ามันประเภท DODO)
2. รำยได้จำกธุรกิจค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กบั ผู้ค้ำ
น้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
3. รำยได้จำกธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน้ำมันเชือ้ เพลิง
4. รำยได้จำกธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อภำยในสถำนีบริกำร
น้ำมัน PT
5. รำยได้อื่น 1/

PTG และบริษัทย่อย
PTC

4,039.85

41.3

7,432.19

47.1 11,905.46

42.6 13,556.97

44.3

PTG และบริษัทย่อย
(ยกเว้น PTC)

4,058.82

41.5

5,518.34

35.0

7,029.76

25.1

6,022.45

19.7

PTG และบริษัทย่อย
(ยกเว้น PTC)
PTG
PTC

1,179.92

12.1

2,455.35

15.6

8,610.33

30.8 10,703.73

35.0

39.35
165.64

0.4
1.7

29.57
204.51

0.2
1.3

18.09
228.78

0.1
0.8

10.20
199.62

0.0
0.7

PTG และบริษัทย่อย

290.18

3.0

127.77

0.8

158.95

0.6

92.34

0.3

หมำยเหตุ: 1/ รำยได้อื่น ประกอบไปด้วย 1) รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำและกำรให้บริกำรอื่น เช่น กำรให้บริกำรรับฝำกน้ำมันเชื้อเพลิงกับผู้ค้ำน้ำมันรำยอื่น
กำรให้เช่ำทรัพย์สิน และกำรค้ำปลีกและค้ำส่งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น รถยนต์ เป็นต้น และ 2) รำยได้จำกรำยกำรพิเศษ เช่น รำยได้เงินชดเชยกำร
ปรับลงรำคำน้ำมัน และกำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ เป็นต้น

2.5

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ

บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะเป็นผู้ให้บริกำรสถำนีบริกำรน้ำมันที่ ครอบคลุมพื้นที่ในแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
โดยเป็นมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน้ำมัน PT สำมำรถมั่นใจได้ว่ำจะได้รับกำรบริกำรและน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีคุณภำพเดียวกันไม่ว่ำจะอยู่ในพื้นที่ใดในประเทศไทย ดังนั้น ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ บริษัทจะมุ่งเน้นกำร
เพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมัน PT อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO และสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท
DODO โดยบริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO เนื่องจำกเป็นสถำนีบริกำรน้ำมัน
ที่บริษัทย่อยเป็นผู้บริหำรงำนเอง บริษัทจึงมั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถควบคุมมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้อย่ำงเต็มที่ ทั้งนี้ บริษัท
ตั้งเป้ำหมำยที่จะเพิ่มจำนวนสถำนีบริกำรน้ำมันประเภท COCO เฉลี่ยปีละประมำณ 100 สถำนีและสถำนีบริกำรน้ำมัน
ประเภท DODO เฉลี่ยปีละประมำณ 25 สถำนีใน 5 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อให้ก้ำวไปสู่หนึ่งในผู้นำด้ำนสถำนีบริกำรน้ำมัน
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