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3.

การประกอบธุรกิจในแต่ ละสายผลิตภัณฑ์

3.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ

บริ ษั ทด ำเนิ นธุ รกิ จ จำหน่ำยผลิต ภัณฑ์ เชื อ้ เพลิง และผลิตภัณฑ์ อื่ น ที่ เกี่ ยวเนื่อ งกับ ธุร กิ จ กำรจำหน่ำ ยน ำ้ มัน
เชื ้อเพลิง รวมถึงดำเนินธุรกิจกำรให้ บริ กำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ทังนี
้ ้ ผลิตภัณฑ์และกำร
ให้ บริ กำรของบริ ษัทสำมำรถแบ่งออกได้ ดังนี ้
3.1.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำหน่ำยส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์น ้ำมันประเภทน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันเบนซินที่
ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสำหรับยำนพำหนะต่ำงๆ โดยในปี 2554 และในปี 2555 บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
เท่ำกับ 27,545.54 ล้ ำนบำท และ 41,422.53 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังหมด
้
948.05 ล้ ำน
ลิตรในปี 2554 และ 1,372.53 ล้ ำนลิตรในปี 2555 ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2554 และในปี 2555
คิดเป็ นร้ อยละ 98.5 และ ร้ อยละ 99.1 ของรำยได้ รวม ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทจำหน่ำยสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ หลักๆ
โดยมีรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
1) ผลิตภัณฑ์น ้ำมันเชื ้อเพลิง (Fuel Product)
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจำหน่ำยสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ หลักๆ ดังนี ้
- กลุม่ น ้ำมันดีเซล ได้ แก่ น ้ำมันดีเซลหมุนเร็ ว (ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “น ้ำมันดีเซล”)
- กลุม่ น ้ำมันเบนซิน ได้ แก่ น ้ำมันเบนซินออกเทน 95 น ้ำมันแก๊ สโซฮอล์ 95 (E10) และ น ้ำมันแก๊ ส
โซฮอล์ 91 (E10) (ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “น ้ำมันเบนซิน”)
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทจำหน่ำยส่วนใหญ่เป็ นน ้ำมันดีเซล โดยสัดส่วนกำรจำหน่ำยน ้ำมันดีเซลในปี 2554
และในปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 75.0 และ ร้ อยละ 75.7 ของปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันทังหมด
้
เนื่องจำกกลุม่ ผู้ใช้ รถยนต์
เป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลักทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมของบริ ษัท ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยจึงสอดคล้ องกับประเภทรถยนต์ที่
จดทะเบียนในประเทศไทยซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ น ้ำมันดีเซล
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สัดส่ วนการจาหน่ ายนา้ มันดีเซลและนา้ มันเบนซินในปี 2552 ถึงปี 2555
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2) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น ้ำมันเชื ้อเพลิง (Non-fuel Product)
นอกจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง บริ ษัทยังจำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคในชีวิตประจำวันผ่ำนร้ ำน
สะดวกซื ้อที่อยูภ่ ำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT รวมถึงจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ เครื่ องยนต์ชนิดต่ำงๆ ภำยในสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน PT
3.1.2

ลักษณะของกำรให้ บริ กำร

บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ลูกค้ ำและกลุม่ ผู้ค้ำน ้ำมันรำย
อื่น โดยกำรให้ บริ กำรที่สำคัญของบริ ษัท คือ กำรให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงกับลูกค้ ำ ในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงที่ไม่มีรถบรรทุกน ้ำมันเป็ นของตนเอง นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันกับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น
3.2

ลักษณะการดาเนินธุรกิจและการตลาด

กำรดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริ ษัทสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 5 กลุม่ หลักๆ โดยแบ่งตำมลักษณะผลิตภัณฑ์และ
กำรให้ บริ กำร และ กลุม่ ลูกค้ ำและช่องทำงจำหน่ำย ธุรกิจที่สำคัญของบริ ษัทประกอบไปด้ วย
1) ธุรกิจค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยใต้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
1.1) ธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท
1.2) ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
2) ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
3) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
4) ธุรกิจร้ ำนสะดวกซื ้อในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
5) ธุรกิจกำรจำหน่ำยสินค้ ำและกำรให้ บริ กำรอื่น
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3.2.1

ธุรกิจค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยใต้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT

บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยใต้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ในปี 2554 และปี 2555 เท่ำกับ
18,935.22 ล้ ำนบำท และ 27,793.08 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำนวน 638.54 ล้ ำนลิตรในปี
2554 และ 899.51 ล้ ำนลิตรในปี 2555 โดยรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยใต้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT คิดเป็ น
ร้ อยละ 68.7 และ ร้ อยละ 67.1 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทดำเนินธุรกิจค้ ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงภำยใต้ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
1) ธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท ซึง่ เป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยตรง
ให้ กับผู้ใช้ รถยนต์ ผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ และเป็ นผู้บริ หำรงำน ซึ่งสถำนี
บริ กำรลักษณะนี ้เรี ยกว่ำ สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
2) ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท ซึง่ เป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั
ผู้ ใช้ รถยนต์ ท ำงอ้ อม โดยบริ ษั ท จ ำหน่ ำ ยน ำ้ มั น ให้ กั บ ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มั น ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น
ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์และเป็ นผู้บริ หำรงำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันนันๆ
้ ซึ่ง
สถำนีบริ กำรลักษณะนี ้เรี ยกว่ำ สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO
3.2.1.1 ธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท
บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท ในปี 2554 และปี 2555 เท่ำกับ
11,905.46 ล้ ำนบำท และ 19,728.41 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง จำนวน 397.63 ล้ ำนลิตรในปี
2554 และ 633.82 ล้ ำนลิตรในปี 2555 โดยรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท คิด
เป็ นร้ อยละ 43.2 และ ร้ อยละ 47.6 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทดำเนินธุรกิจค้ ำปลีก
น ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ภำยใต้ บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (PTC) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท
น ้ำมันที่จำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO มีทงกลุ
ั ้ ม่ น ้ำมันเบนซินและกลุ่มน ้ำมันดีเซล แต่
สัดส่วนกำรจำหน่ำยน ้ำมันแต่ละประเภทในแต่ละสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO อำจจะแตกต่ำงกันออกไป โดย
ขึ ้นอยู่กับควำมต้ องกำรนำ้ มันแต่ละประเภทของลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละสถำนีบริ กำรนำ้ มันเป็ นหลัก หำกสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ใดที่ลกู ค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยต้ องกำรใช้ น ้ำมันดีเซลมำกกว่ำน ้ำมันเบนซิน บริ ษัทจะกำหนดให้
สถำนีสำรองน ้ำมันดีเซลในถังสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันในสัดส่วนที่มำกกว่ำน ้ำมันเบนซินเพื่อให้
เพียงพอสำหรับกำรจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำ และกำหนดให้ สถำนีบริ กำรน ้ำมันนันมี
้ สดั ส่วนของหัวจ่ำยน ้ำมันดีเซลมำกกว่ำหัว
จ่ำยน ้ำมันเบนซินเพื่อให้ เพียงพอกับจำนวนลูกค้ ำที่เข้ ำมำใช้ บริ กำรในแต่ละช่วงเวลำ แต่จำนวนหัวจ่ำยน ้ำมันในแต่ละ
สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO จะขึ ้นอยู่กบั ขนำดของสถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่งว่ำมีพื ้นที่เพียงพอสำหรับติดตังตู
้ ้
จ่ำยน ้ำมันจำนวนเท่ำใด
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สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO แต่ละแห่งมีพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันหลำยตำแหน่งทำงำนร่ วมกัน
เพื่อให้ กำรให้ บริ กำรลูกค้ ำภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันในแต่ละวันมีประสิทธิภำพและเหมำะสม ทังนี
้ ้ พนักงำนประจำสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประกอบไปด้ วย
1) ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
บริ ษัทกำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันมีหน้ ำที่ควบคุม ดูแล และ บริ หำรจัดกำรภำยในสถำนีบริ กำร
น ้ำมันให้ สำมำรถดำเนินงำนในแต่ละวันได้ อย่ำงถูกต้ องและเหมำะสม รวมถึงเป็ นไปตำมกฎระเบียบของบริ ษัท ดังนัน้
หน้ ำที่ที่สำคัญของผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันในแต่ละวัน ได้ แก่ กำรควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนประจำสถำนี
บริ กำรนำ้ มันให้ สำมำรถทำงำนร่ วมกันได้ อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิ ภำพ กำรกำกับดูแลกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำของ
พนักงำนบริ กำรหน้ ำลำนและเจ้ ำหน้ ำที่ประจำสถำนีบริ กำรทุกคนให้ เป็ นไปตำมคู่มือมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรภำยในสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน กำรควบคุมและตรวจสอบกำรส่งมอบน ้ำมันจำกรถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัท โดยตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน
เชือ้ เพลิงและตรวจสอบประเภทและปริ มำณน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่รับกับ เอกสำรที่กำกับกำรขนส่งน ้ำมัน กำรบันทึกข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับกำรจำหน่ำยน ้ำมันในแต่ละวัน และ กำรนำเงินสดที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันฝำกเข้ ำบัญชีธนำคำรที่บริ ษัท
กำหนดในแต่ละวัน
2) พนักงำนบริ กำรหน้ ำลำน
พนักงำนบริ กำรหน้ ำลำนมีหน้ ำที่ต้อนรับลูกค้ ำและให้ บริ กำรลูกค้ ำที่เข้ ำมำใช้ บริ กำรภำยในสถำนีบริ กำร
น ้ำมันตำมคู่มือมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน โดยงำนที่สำคัญในแต่ละวัน ได้ แก่ กำรดูแลควำม
สะอำดและควำมเรี ยบร้ อยในพื ้นที่สำหรับให้ บริ กำรลูกค้ ำ กำรเติมน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ และ กำรเก็บเงินและทอนเงินให้ กบั
ลูกค้ ำ
3) พนักงำนเก็บเงิน (Cashier)
พนักงำนเก็บเงินเป็ นพนักงำนที่มีอยูเ่ ฉพำะในสถำนีบริ กำรน ้ำมันขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่กำรจำหน่ำย
น ำ้ มัน ในแต่ละวัน มี ป ริ ม ำณและมูลค่ำ มำก บริ ษั ท จึ ง แยกหน้ ำ ที่ ก ำรเก็ บ เงิ น และทอนเงิ น มำให้ พ นัก งำนที่ มี ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนที่ดีทำหน้ ำที่นี ้โดยเฉพำะ เพื่อจำกัดบุคคลที่มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินสดทำให้ สำมำรถควบคุมได้
ดียิ่งขึ ้น
4) เจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
สำหรับสถำนีบริ กำรน ้ำมันขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่กำรจำหน่ำยน ้ำมันในแต่ละวันมีปริ มำณและมูลค่ำ
มำก บริ ษัทกำหนดให้ มีเจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชีสถำนีบริ กำรน ้ำมันเพื่อทำหน้ ำที่บนั ทึกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรจำหน่ำยน ้ำมันในแต่
ละวันแทนผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เช่น ปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยแต่ละประเภท จำนวนเงินที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
แต่ละประเภท เลขมิเตอร์ แสดงปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยของตู้จ่ำยน ้ำมันแต่ละตู้ และ ปริ มำณน ้ำมันในถังสำรองน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เป็ นต้ น โดยข้ อมูลดังกล่ำวจะบันทึกลงในซอฟท์แวร์ กำรจัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่
บริ ษัทพัฒนำขึ ้นเพื่อใช้ สำหรับบริ หำรจัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชี สถำนีบริ กำรน ้ำมันบันทึกข้ อมูลใน
ซอฟท์แวร์ แล้ วเสร็ จ ข้ อมูลทังหมดจะถู
้
กส่งผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ทมำยัง ระบบฐำนข้ อมูลที่สำนักงำนใหญ่ เพื่อประมวลผล
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และตรวจสอบกำรจำหน่ำยน ้ำมันและกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่ง หลังจำกบันทึก
ข้ อมูลในซอฟท์แวร์ แต่ละวัน เจ้ ำหน้ ำที่บญ
ั ชี สถำนีบริ กำรน ้ำมันจะต้ องรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
และนำส่งเอกสำรกลับมำยังศูนย์บญ
ั ชีที่กำหนดในแต่ละภำค เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชีที่ประจำอยู่ที่ ศนู ย์บญ
ั ชีใช้ สำหรับ
ตรวจสอบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรขำยที่บนั ทึกอยูใ่ นระบบฐำนข้ อมูลที่สำนักงำนใหญ่
บริ ษัทยังกำหนดให้ มีผ้ จู ดั กำรเขตเพื่อทำหน้ ำที่ กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันในพื ้นที่
ควำมรับผิดชอบให้ เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยที่บริ ษัทกำหนดไว้ และ ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำน
ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันให้ เป็ นไปตำมกฎระเบียบของบริ ษัท ทังนี
้ ้ หำกเกิดกรณี ลูกค้ ำร้ องเรี ยนปั ญหำในกำรใช้ บริ กำร
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน หรื อเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นตรวจสอบภำยใน ที่ประจำสำนักงำนใหญ่ พบ
เหตุที่อำจทำให้ สงสัยได้ วำ่ ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื อพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันบกพร่องหรื อทุจริ ตต่อหน้ ำที่
เช่น ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อ ปริ มำณน ้ำมันคงเหลือในถังสำรองน ้ำมัน เชื ้อเพลิง
ภำยในสถำนีบริ กำรไม่สอดคล้ องกับปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยในแต่ละวัน หรื อ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรขำยที่บนั ทึกอยู่ใน
ระบบไม่ตรงกับเอกสำรที่เกี่ยวข้ องที่นำส่งให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินที่ประจำอยู่ที่สำนักงำนใหญ่ หรื อ ฝำกเงิน
ที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมัน ในวันที่ผ่ำนมำเข้ ำบัญชีธนำคำรล่ำช้ ำกว่ำที่กำหนด เป็ นต้ น ผู้จัดกำรเขตมีหน้ ำที่เข้ ำไปยัง
สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีปัญหำเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของผู้จัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และพนักงำนภำยในสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน และหำสำเหตุที่ทำให้ เกิดปั ญหำ และรำยงำนผลกับมำยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
กำรกำหนดให้ มีผ้ จู ดั กำรเขตทำหน้ ำที่กำกับดูแลสถำนีบริ กำรน ้ำมันต่ำงๆ จึงช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถตรวจสอบ ติดตำม และ
แก้ ไขปั ญหำที่เกิดขึ ้นได้ อย่ำงเหมำะสมและรวดเร็ ว
นอกจำกนี ้ บริ ษัท ยังก ำหนดให้ มีผ้ ูจัดกำรภำคเพื่ อทำหน้ ำ ที่กำกับดูแลกำรปฏิบัติ งำนของผู้จัด กำรเขตและ
ผู้จัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ที่อยู่ในพื ้นที่ควำมรับผิดชอบให้ เป็ นไปตำมแผนและกลยุทธ์ เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยที่บริ ษัท
กำหนด ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรภำคแต่ละคนยังมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น กำร
กำหนดกลยุทธ์ ทำงด้ ำนกำรตลำด กำรขยำยสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO กำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุน กำรควบคุม
ประสิทธิภำพสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และ กำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เป็ นต้ น
ระยะเวลำในกำรเปิ ดให้ บริ กำรของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO แต่ละแห่งจะขึ ้นอยู่กบั จำนวนช่วงเวลำ
กำรทำงำน (“กะทำงำน”) ของพนักงำนบริ กำรหน้ ำลำนและพนักงำนเก็บเงิน ทังนี
้ ้ ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในแต่ละ
กะทำงำนเท่ำกับ 9 ชัว่ โมง โดยกะทำงำนที่ 1 เริ่ มตังแต่
้ 5.00 น. ถึง 14.00 น. กะทำงำนที่ 2 เริ่ มตังแต่
้ 13.00 น. ถึง 22.00
น. และกะทำงำนที่ 3 เริ่ มตังแต่
้ 21.00 น. ถึง 6.00 น. บริ ษัทกำหนดให้ แต่ละกะทำงำนมีเวลำเหลื่อมกัน 1 ชัว่ โมง เพื่อให้
พนักงำนในกะถัดไปเข้ ำมำเตรี ยมควำมพร้ อมก่ อนเริ่ มปฏิบตั ิงำน ทังนี
้ ้ กำรกำหนดช่วงเวลำในกำรให้ บริ กำรของสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO แต่ละแห่ง บริ ษัทกำหนดจำกจำนวนกะทำงำนที่เหมำะสมสำหรับแต่ละสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
โดยพิจำรณำจำกจำนวนลูกค้ ำที่ใช้ บริ กำรในแต่ละช่วงเวลำ หำกสถำนีบริ กำรน ้ำมันใดที่มีจำนวนผู้ใช้ บริ กำรในช่วงตังแต่
้
22.00 น. ถึง 5.00 น. ไม่มำก สถำนีบริ กำรน ้ำมันนันก็
้ จะมีกะทำงำนเพียง 2 กะและเปิ ดให้ บริ กำรตังแต่
้ 5.00 น. ถึง
22.00 น. เท่ำนัน้ สำหรับสถำนีบริ กำรที่มีผ้ ใู ช้ บริ กำรตลอดเวลำก็จะมีกะทำงำน 3 กะและเปิ ดให้ บริ กำรตลอด 24 ชัว่ โมง
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กำรจำหน่ำยน ้ำมันผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ส่วนใหญ่เป็ นกำรขำยเงินสด โดยลูกค้ ำต้ องจ่ำยเงิน
ค่ำน ้ำมันทันทีที่พนักงำนบริ กำรหน้ ำลำนได้ เติมน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ ยกเว้ นลูกค้ ำบำงรำยที่ใช้ บริ กำรอย่ำงสม่ำเสมอหรื อมี
ปริ มำณกำรเติมน ้ำมันต่อครัง้ สูง เช่น กลุม่ ผู้ประกอบกำรขนส่ง และ ผู้ผลิตสินค้ ำที่ใช้ ยำนพำหนะในกำรขนส่งสินค้ ำ เป็ น
ต้ น ลูกค้ ำในกลุม่ นี ้บำงรำยต้ องกำรซื ้อน ้ำมันในลักษณะกำรขำยเชื่อ เนื่องจำกไม่ต้องกำรให้ พนักงำนขับรถของลูกค้ ำถือ
เงินสดไว้ สำหรับกำรเติมน ้ำมัน บริ ษัทจึงกำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันสำมำรถขำยเชื่อให้ กบั ลูกค้ ำที่ได้ รับอนุมตั ิ
วงเงินขำยเชื่อจำกบริ ษัท ในกำรเติมน ้ำมันของลูกค้ ำที่มีวงเงินขำยเชื่อในแต่ละครัง้ ลูกค้ ำต้ องออกใบสัง่ ซื ้อน ้ำมันโดยระบุ
วันที่ซื ้อน ้ำมัน ประเภทน ้ำมัน และปริ มำณน ้ำมันที่ต้องกำร และทะเบียนรถ เป็ นต้ น รวมทังต้
้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจของ
ลูกค้ ำทุกครัง้ หำกลำยมือชื่อในใบสัง่ ซื ้อน ้ำมันไม่ตรงกับลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจของลูกค้ ำ พนักงำนบริ กำรหน้ ำลำนจะ
ปฏิเสธกำรเติมน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำที่มีควำมประสงค์ที่จะซื ้อน ้ำมันในลักษณะกำรขำยเชื่อต้ องแจ้ งควำมประสงค์
ต่อ ผู้จัด กำรสถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น กำรขออนุมัติ ว งเงิ น ขำยเชื่ อ ให้ กับ ลูก ค้ ำ ตำมขัน้ ตอนที่ บ ริ ษั ท ก ำหนด
(รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขำยเชื่อ กำรพิจำรณำวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำในกำรขำยเชื่อ และกำรติดตำมภำระลูกหนี ้
ขำยเชื่อ แสดงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้ อที่ 3. เรื่ องกำรประกอบธุรกิจในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ หวั ข้ อที่ 3.3 เรื่ องกำรขำยเชื่อ
น ้ำมันเชื ้อเพลิง)
ลักษณะลูกค้ ำและกลุม่ เป้ำหมำย
ลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยสำหรับธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ของบริ ษัท คือ กลุม่ ผู้ใช้ น ้ำมันที่
อยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ เคียงกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ซึง่ ได้ แก่
1) กลุม่ ผู้ประกอบกำรขนส่งและผู้ผลิตสินค้ ำที่ใช้ ยำนพำหนะในกำรขนส่งสินค้ ำ ซึ่งประกอบกิจกำรในชุมชนที่
อยู่ใกล้ เคียงกับสถำนีบริ กำรนำ้ มัน ประเภท COCO หรื อขนส่งสินค้ ำผ่ำนสถำนีบริ กำรนำ้ มัน ประเภท
COCO เป็ นประจำ
2) กลุม่ เกษตรกรที่ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับเครื่ องจักรกลกำรเกษตรต่ำงๆ ซึง่ พักอำศัยหรื อทำกำรเกษตรอยูใ่ น
บริ เวณใกล้ เคียงกับสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
3) กลุม่ ผู้ที่ใช้ รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในกำรดำเนินชีวิต ประจำวัน ซึ่งพักอำศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียงกับ
สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กับ ลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยเป็ นหลัก เนื่องจำกลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยใช้ น ้ำมัน
เชื อ้ เพลิงสำหรั บกำรดำเนินชีวิตประจำวันและกำรประกอบอำชี พจึงมีกำรใช้ นำ้ มันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเข้ ำถึง ลูกค้ ำ
กลุม่ เป้ำหมำยดังกล่ำว บริ ษัทจึงเน้ นกำรลงทุนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO ที่อยู่ใกล้ แหล่งชุมชนต่ำงๆ หรื อกลุม่
ลูกค้ ำเป้ำหมำยหลัก
ช่องทำงจำหน่ำย
บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิง โดยตรงให้ กับลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO ที่
บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ และเป็ นผู้บริ หำรงำน ที่ผ่ำนมำบริ ษัทลงทุนเพิ่มสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO อย่ำง
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ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทำงจำหน่ำยน ้ำมันให้ ครอบคลุมลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยในพื ้นที่ตำ่ งๆ ทัว่ ประเทศไทยให้ มำกขึ ้น จำนวน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 แสดงได้ ดงั นี ้
จานวนสถานีบริการนา้ มันประเภท COCO ณ สิน้ ปี 2552 ถึงปี 2555
500
400

300
200

397
272

100
0

184

101

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

เมื่อพิจำรณำตำมเขตที่ตงของสถำนี
ั้
บริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่ง จำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ในแต่ละ
ภำค ณ สิ ้นปี 2555 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
จานวนสถานีบริการนา้ มันประเภท COCO
จานวน
ร้ อยละ
42
10.6
83
20.9
37
9.3
149
37.5
37
9.3
34
8.6
15
3.8
397
100.0

พืน้ ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรุงเทพและปริ มณฑล
ภำคเหนือ
ภำคกลำง
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคตะวันออก
ภำคตะวันตก
ภำคใต้
รวมทัง้ หมด

บริ ษัทลงทุนเพิ่มสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ในหลำยลักษณะ โดยบริ ษัทอำจจะลงทุนซื ้อหรื อเช่ำสถำนี
บริ กำรน ำ้ มัน ที่เ จ้ ำของสถำนีบ ริ ก ำรน ำ้ มัน ไม่ประสงค์ ที่ จ ะด ำเนิน กิ จกำรต่อ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทก ำหนดรู ป แบบกำรลงทุน ที่
เหมำะสมสำหรับสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO แต่ละแห่ง โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขและควำมต้ องกำรของเจ้ ำของ
สินทรัพย์ เช่น ระยะเวลำกำรให้ เช่ำ อัตรำค่ำเช่ำสินทรัพย์ กำรปรับขึ ้นค่ำเช่ำ เป็ นต้ น ประกอบกับกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน ซึง่ ครอบคลุมในเรื่ องต่ำงๆ เช่น ทำเลที่ตงของสิ
ั้
นทรัพย์ ที่ตงของสถำนี
ั้
บริ กำรน ้ำมัน PT หรื อ
สถำนีบริ กำรน ้ำมันอื่นในบริ เวณใกล้ เคียง ลักษณะและจำนวนลูกค้ ำที่ใช้ บริ กำรหรื อคำดว่ำจะใช้ บริ กำร และ ประมำณกำร
ยอดขำย รวมถึง เงินลงทุนและค่ำใช้ จ่ำยสำหรับปรับปรุงให้ สถำนีบริ กำรน ้ำมันพร้ อมให้ บริ กำร และอัตรำผลตอบแทน เป็ น
ต้ น (รำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประเภท COCO แสดงอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 5. เรื่ องทรัพย์สินที่ใช้ ในกำร
ประกอบธุรกิจ ภำยใต้ หวั ข้ อ ที่ 5.1.2 เรื่ องสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO)
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บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นพัฒนำธุรกิจทำหน้ ำที่ค้นหำสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีศกั ยภำพในกำรประกอบธุรกิจ
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน โดยเจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมันเดิมไม่ประสงค์ที่จะดำเนินกิจกำรต่อ เนื่องจำกสำเหตุที่แตกต่ำงกัน
ออกไป เช่น ไม่ต้องกำรรับภำระในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน หรื อ ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ หรื อ มีภำระหนี ้กับสถำบันกำรเงิน หรื อ ต้ องกำรหยุดพักหลังจำกดำเนินธุรกิจมำนำน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ขันตอนกำรลงทุ
้
นในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO มีรำยละเอียดดังนี ้
1) เมื่อพบสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีศกั ยภำพแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นพัฒนำธุรกิจแจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale)
เข้ ำไปสอบถำมและแนะนำบริ ษัทให้ เจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมันได้ ร้ ูจกั พร้ อมทังสอบถำมควำมต้
้
องกำรของ
เจ้ ำของสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ผำ่ นมำ
2) หำกเจ้ ำของสินทรั พย์มีควำมประสงค์ ที่จะขำยหรื อให้ เช่ำสินทรั พย์ดังกล่ำว เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยเข้ ำไป
สำรวจและประเมินสินทรัพย์ในเบื ้องต้ นและรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพื
้
่อส่งให้ ผ้ ูบงั คับบัญชำในแต่ละขัน้
พิจำรณำข้ อมูล จำกนัน้ คณะกรรมกำรด้ ำนกำรลงทุนสถำนีบริ กำรนำ้ มัน พิจำรณำเงื่อนไขกำรลงทุนที่
เหมำะสม (เช่น รำคำเสนอซื ้อ อัตรำค่ำเช่ำ และระยะเวลำกำรเช่ำ เป็ นต้ น ) และควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน
(เช่ น เงิ น ลงทุน สำหรั บ ปรั บ ปรุ ง สถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มัน อัต รำผลตอบแทน (IRR) และ ระยะเวลำคื น ทุน
(Payback Period) เป็ นต้ น)
3) เมื่อได้ รับอนุมตั ิให้ ลงทุนในสินทรัพย์ดงั กล่ำว เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนกฎหมำยดำเนินกำรร่ ำงสัญญำซื ้อขำยหรื อ
สัญญำเช่ำสินทรัพย์ และส่งให้ เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยเพื่อนำไปให้ เจ้ ำของสินทรัพย์พิจำรณำและลงนำมใน
สัญญำ จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่สว่ นกฎหมำยดำเนินกำรด้ ำนนิตกิ รรมต่ำงๆ เพื่อให้ บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ใน
สินทรัพย์หรื อสิทธิกำรเช่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำว
4) เมื่อบริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หรื อสิทธิกำรเช่ำสินทรัพย์แล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นซ่อมบำรุ งสถำนี
บริ กำร ซึ่งเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ของ PTC ที่รับผิดชอบงำนด้ ำนวิศวกรรมที่เกี่ยวกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท
COCO ดำเนินกำรตรวจสอบสภำพสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และสรุปรำยกำรที่ต้องปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อให้
สถำนีบริ กำรน ้ำมันเป็ นไปตำมกฎหมำยและเหมำะสมสำหรับกำรดำเนินธุรกิจและกำรให้ บริ กำร เช่น กำร
ติดตังเสำสู
้
งแสดงเครื่ องหมำยกำรค้ ำ PT และรำคำน ้ำมัน กำรตกแต่งและทำสีภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ให้ มีรูปแบบเดียวกัน กำรปรับปรุ งเครื่ องมือและอุปกรณ์ ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน กำรติดตังถั
้ งสำรอง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงใหม่ (ถ้ ำมี) และกำรซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้ำมันภำยในสถำนีบริ กำร เป็ นต้ น เพื่อให้ เป็ นไป
ตำมข้ อกำหนดของหน่วยงำนรำชกำร และมำตรฐำนของสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท
5) ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรค้ ำปลีกพิจำรณำและอนุมตั ิกำรลงทุนปรับปรุ งและซ่อมแซมสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
จำกนัน้ เจ้ ำหน้ ำที่ส่ว นซ่อมบ ำรุ งสถำนีบริ กำรแจ้ งรำยละเอีย ดรำยกำรที่ ต้ องปรั บ ปรุ งและซ่อมแซมให้
เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดซื ้อทรำบ
6) เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดซื ้อติดต่อบริ ษัทผู้รับเหมำหรื อผู้ให้ บริ กำรเฉพำะด้ ำน เช่น งำนล้ ำงทำควำมสะอำดและ
ซ่อมแซมถังน ้ำมันและระบบท่อน ้ำมัน เป็ นต้ น ให้ เสนอเงื่อนไขและอัตรำค่ำบริ กำร จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่สว่ น
จัดซื ้อเสนอเงื่อนไขและรำคำค่ำบริ กำรให้ ผ้ มู ีอำนำจได้ พิจำรณำและอนุมตั ิ ซึง่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์อำนำจ
กำรอนุมตั ิภำยในบริ ษัท
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7) เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นซ่อมบำรุ งสถำนีบริ กำรทำหน้ ำที่ควบคุมกำรปรับปรุ งและซ่อมแซมของผู้รับเหมำให้ เป็ นไป
ตำมแบบหรื อเงื่อนไขที่บริ ษัทกำหนด และภำยหลังกำรก่อสร้ ำงสถำนีบริ กำรน ้ำมันใหม่หรื อกำรปรับปรุ ง
และซ่อมแซมสถำนี บริ กำรนำ้ มันเดิม เจ้ ำหน้ ำที่ ส่วนซ่อมบำรุ ง สถำนีบริ กำรทำหน้ ำที่ป ระสำนงำนกับ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องเพื่อดำเนินกำรออกใบอนุญำตที่จำเป็ นสำหรับกำรประกอบธุรกิจสถำนีบริ กำร
น ้ำมันสำหรับสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่สร้ ำงใหม่และสถำนีบริ กำรน ้ำมันเดิมที่ใบอนุญำตหมดอำยุลง
เพื่อรองรับกำรเพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อ
ปฏิบตั ิงำนภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน โดยบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรรับพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันล่วงหน้ ำและจัดให้ มี
กำรฝึ กอบรมและฝึ กงำนภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันร่ วมกับพนักงำนที่มีประสบกำรณ์และประวัติกำรทำงำนที่ดี สำหรับ
ผู้จัดกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันบริ ษัทจัดให้ มีกำรฝึ กอบรมและฝึ กงำนประมำณ 1 ถึง 3 เดือน ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำนจริ งใน
ตำแหน่งผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
กลยุทธ์กำรแข่งขัน
บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันที่มี คณ
ุ ภำพและมีมำตรฐำนให้ กบั ลูกค้ ำของบริ ษัท เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และ
ควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และกำรใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ทังนี
้ ้ น ้ำมันที่จำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
มำกกว่ำร้ อยละ 90 บริ ษัทสัง่ ซื ้อโดยตรงจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ ซึ่งเป็ นโรงกลัน่ น ้ำมันขนำดใหญ่ที่มีมำตรฐำนและ
เป็ นผู้จำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่ภำยในประเทศ จึงมัน่ ใจได้ วำ่ เป็ นน ้ำมันที่มีคณ
ุ ภำพและมีมำตรฐำน ในกำร
ขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ และกระจำยไปยังสถำนีบริ กำรนำ้ มัน ประเภท COCO ทัว่ ประเทศ
บริ ษัทใช้ กองรถบรรทุกน ้ำมันที่บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของและผู้ดำเนินงำนเองจึงสำมำรถควบคุมและป้องกันปั ญหำกำรปลอมปน
น ้ำมันและปนเปื อ้ นในระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมันที่อำจเกิดขึ ้นหำกขนส่งน ้ำมันโดยผู้ประกอบกำรที่ไม่มีมำตรฐำนและไม่มี
จริ ยธรรม นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ลงทุนสร้ ำงศูนย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันขึ ้นที่คลังน ้ำมันแม่กลอง เพื่อทำหน้ ำที่
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันที่ได้ จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำงในแต่ละขันตอนกำรขนส่
้
งน ้ำมัน ตังแต่
้ โรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์จนมำถึง
คลังน ้ำมันของบริ ษัทและไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO ที่กระจำยอยู่ทวั่ ประเทศ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีหน่วย
ตรวจสอบน ้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับสุม่ ตรวจคุณภำพน ้ำมันที่จำหน่ำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ทังสถำนี
้
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO เพื่อให้ ลกู ค้ ำของบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่ำน ้ำมันที่จำหน่ำย
ในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT แต่ละแห่งมีคณ
ุ ภำพและมีมำตรฐำนเดียวกับน ้ำมันที่ผลิตได้ จำกโรงกลัน่ น ้ำมัน (รำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันและกำรสุม่ ตัวอย่ำงน ้ำมัน แสดงอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 3. เรื่ องกำรประกอบธุรกิจในแต่
ละสำยผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ หวั ข้ อ ที่ 3.6 เรื่ องกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน)
ในด้ ำนกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ บริ ษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อช่วยกระตุ้นให้
ลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มปริ มำณกำรซื ้อน ้ำมันในแต่ละครั ง้ และซื ้อน ้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรแจกน ้ำดื่ม หรื อสินค้ ำ
ส่งเสริ มกำรขำยอื่นให้ กบั ลูกค้ ำที่เติมน ้ำมันครบจำนวนที่กำหนด โดยสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำยในแต่ละพื ้นที่อำจมีควำม
แตกต่ำงกันได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยที่ใช้ บริ กำรในแต่ละพื ้นที่ หรื อ กำรรับสมัครสมำชิกของสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน PT โดยลูกค้ ำที่สมัครสมำชิกจะได้ รับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ จำกบริ ษัท เช่น กำรแจ้ งข่ำวสำร สิทธิ พิเศษของ
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สมำชิกในกำรใช้ บริ กำรภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และสิทธิในกำรเข้ ำร่วมกิจกรรมส่งเสริ มกำรตลำดอื่นๆ ในอนำคตที่มี
ให้ เฉพำะสมำชิก เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังใช้ ช่องทำงอินเตอร์ เน็ท เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.ptgenergy.co.th)
และ โซเชี ย ลมีเดี ย Facebook (www.facebook.com/ptstation) ในกำรสื่อสำรข้ อมูลของบริ ษัท และประชำสัมพัน ธ์
กิจกรรมด้ ำนกำรตลำดกับลูกค้ ำและบุคคลทัว่ ไป
นอกจำกนี ้ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ำงสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT กับชุมชนในพื ้นที่
โดยบริ ษัทมีนโยบำยที่จะพิจำรณำรับคนในพื ้นที่ใกล้ เคียงสถำนีบริ กำรน ้ำมันเป็ นพนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันเป็ น
หลัก เพื่อให้ พนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันมีควำมเข้ ำใจและสำมำรถให้ บริ กำรคนในพื ้นที่ได้ อย่ำงเหมำะสม และ
พนักงำนประจำสถำนีบริ กำรน ้ำมันยังสำมำรถอยูใ่ กล้ ชิดกับบุคคลในครอบครัวได้ รวมถึงส่งเสริ มภำพลักษณ์ที่ดีของสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน PT
นโยบำยด้ ำนรำคำ
บริ ษัทไม่เน้ นกำรแข่งขันในด้ ำนรำคำกับผู้ค้ำปลีกน ้ำมันรำยอื่น เนื่องจำกบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรจำหน่ำย
น ้ำมันที่มีคณ
ุ ภำพและมำตรฐำนให้ กบั ลูกค้ ำ และกำรให้ บริ กำรที่ดีกบั ลูกค้ ำ รวมถึงกำรส่งมอบน ้ำมันที่ตรงต่อเวลำ ทังนี
้ ้
กำรปรับเปลีย่ นรำคำขำยน ้ำมันหน้ ำสถำนีบริ กำรน ้ำมัน (“รำคำขำยปลีกน ้ำมัน”) ของบริ ษัทเป็ นไปตำมกลไกตลำด โดยจะ
สอดคล้ องกับกำรปรับเปลีย่ นรำคำขำยปลีกของผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่
ทังนี
้ ้ กำไรที่บริ ษัทได้ รับ (“ค่ำกำรตลำดที่บริ ษัทได้ รับ”) จะเท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำขำยปลีก น ้ำมันหลังหัก
ภำษี มูลค่ ำ เพิ่ ม (ภำษี ข ำย) กับ รำคำน ำ้ มัน ที่ บ ริ ษั ท ซื อ้ จำกโรงกลั่น น ำ้ มัน หลัง หัก ภำษี มูล ค่ำ เพิ่ ม (ภำษี ซื อ้ ) ดัง นัน้
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำขำยปลีก รำคำน ้ำมันที่บริ ษัทซื ้อจำกโรงกลัน่ และค่ำกำรตลำดที่บริ ษัทได้ รับแสดงได้ ดังนี ้

ราคาขายปลีกนา้ มัน
ราคาหน้ า
โรงกลั่น

ภาษีสรรพสามิต
และภาษีเทศบาล

กองทุนนา้ มันฯ
และกองทุน
อนุรักษ์ พลังงาน

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
(1)

ค่ าการตลาด

ภาษีมูลค่ าเพิ่ม
(2)

ราคานา้ มันที่บริษัทซือ้ จากโรงกลั่น
หมำยเหตุ: ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (1) ที่รวมอยูใ่ นรำคำน ้ำมันที่บริษัทซื ้อจำกโรงกลัน่ เป็ นเงินภำษีที่บริษัทมีสิทธิขอคืนจำกกรมสรรพำกร ซึง่ ภำษี ส่วน
นี ้เรียกว่ำ “ภำษีซื ้อ” และภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (2) ที่รวมอยูใ่ นรำคำขำยปลีกน ้ำมันเป็ นเงินภำษีที่บริษัทมีหน้ ำที่นำส่งให้ กบั สรรพำกร ซึ่ง
ภำษีสว่ นนี ้เรียกว่ำ “ภำษีขำย”
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3.2.1.2 ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันมำตรำ 10 จำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท DODO ซึ่งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันที่ได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัทให้ ใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ PT (“ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมัน”) บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท ในปี 2554 และปี
2555 เท่ำกับ 7,029.76 ล้ ำนบำท และ 8,064.67 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง จำนวน 240.91
ล้ ำนลิตรในปี 2554 และ 265.69 ล้ ำนลิตรใน ปี 2555 โดยรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำย
น ้ำมันของบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 และ ร้ อยละ 19.5 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ตำมลำดับ
ผู้ประกอบธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ประสงค์ จะเป็ นตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันของบริ ษัทต้ องทำสัญญำแต่งตัง้
ตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมกับบริ ษัท ก่อน ทังนี
้ ้ ตำมสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันมีหน้ ำที่ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกบริ ษัทและซื ้อน ้ำมันทุกประเภทรวมกันไม่ต่ำกว่ำปริ มำณที่กำหนดไว้
ในสัญญำ ในขณะที่บริ ษัทมีหน้ ำที่จำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันในรำคำที่ทำให้ ตวั แทนจำหน่ำ ยน ้ำมันได้ รับ
ส่วนแบ่งกำไร (“ค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน”) ไม่น้อยกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท
อำจปรับค่ำ กำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มัน ในแต่ละช่วงเวลำให้ มำกกว่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำได้ เพื่อให้ ตวั แทน
จำหน่ำยน ้ำมันได้ รับส่วนแบ่งกำไรที่เหมำะสมและเป็ นธรรมจำกบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจำรณำค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันโดยคำนึงถึงค่ำกำรตลำดที่บริ ษัทได้ รับเป็ นหลัก (รำยละเอียดเกี่ยวกับสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แสดงอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 5. เรื่ องทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ภำยใต้ หวั ข้ อที่ 5.2.4 เรื่ อง
สัญญำที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท )
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท DODO มีทงประเภทน
ั้
้ำมันเบนซินและน ้ำมันดีเซล
เช่นเดียวกับที่สถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO จำหน่ำย แต่สดั ส่วนและปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันแต่ละประเภทจะ
ขึ ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันแต่ละรำย บริ ษัทเป็ นเพียงผู้จัดหำและจำหน่ำยนำ้ มันให้ กับตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันเท่ำนัน้ กำรบริ หำรจัดกำรภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO ซึ่งรวมถึงกำรควบคุมและบริ หำร
จัดกำรพนักงำนขำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันแต่ละรำย
ขันตอนกำรจ
้
ำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
กำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทในแต่ละวันมีขนตอนและรำยละเอี
ั้
ยดในกำร
ดำเนินกำรดังนี ้
1)
2)

เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) ซึ่งมีหน้ ำที่ดแู ลและให้ คำแนะนำกับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน ต้ องแจ้ งรำคำจำหน่ำย
น ้ำมันให้ ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันรับทรำบทุกเช้ ำก่อนกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันที่ต้ องกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันส่งคำสัง่ ซื ้อน ้ำมันให้ กับ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยที่ประจำอยู่ที่
คลังน ้ำมัน โดยระบุข้อมูลกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันที่สำคัญ เช่น ประเภทน ้ำมันที่สงั่ ซื ้อ ปริ มำณน ้ำมันแต่ละประเภทที่
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3)

4)

5)

6)

สัง่ ซื ้อ และ วันและเวลำที่ต้องกำรรับน ้ำมัน รวมถึง วิธีกำรขนส่งน ้ำมันให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน (ขนส่งโดย
รถบรรทุกน ้ำมันที่ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันกำหนด หรื อ ขนส่งโดยรถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัท) เป็ นต้ น
เมื่อได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะดำเนินกำร ดังนี ้
- สำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันที่ไม่มีวงเงินขำยเชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยต้ องตรวจสอบกำรชำระเงิน
ของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน หำกยังไม่มีกำรชำระเงินค่ำน ้ำมันล่วงหน้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะยังไม่
รับคำสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน
- สำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันที่มีวงเงินขำยเชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยต้ องตรวจสอบวงเงินขำยเชื่อ
และภำระหนี ้คงค้ ำงของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน ถ้ ำตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันมีภำระหนี ้ค้ ำงชำระเกินกำหนด
ระยะเวลำกำรขำยเชื่อหรื อกำรสัง่ ซื ้อในครัง้ นี ้จะทำให้ เกินวงเงินขำยเชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะแจ้ ง
ให้ ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันดำเนินกำรแก้ ไข (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขำยเชื่อ กำรพิจำรณำวงเงินขำยเชื่อ
และระยะเวลำในกำรขำยเชื่อ และกำรติดตำมภำระลูกหนี ้ขำยเชื่อ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้ อที่ 3. เรื่ องกำร
ประกอบธุรกิจในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ หวั ข้ อที่ 3.3 เรื่ องกำรขำยเชื่อน ้ำมันเชื ้อเพลิง)
หำกตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันได้ ชำระเงินค่ำน ้ำมันล่วงหน้ ำแล้ ว หรื อไม่มีภำระหนี ้ค้ ำงชำระเกินกำหนดและกำร
สัง่ ซือ้ น ำ้ มันในครั ง้ นี ไ้ ม่ท ำให้ เกิ น วงเงิ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ป ระสำนงำนขำยจัด เตรี ยมใบสั่งซื อ้ สิน ค้ ำ (P/O) ตำม
รำยละเอียดที่ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันแจ้ งมำและบันทึกข้ อมูลกำรจำหน่ำยน ้ำมันในระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซื ้อ
น ้ำมันของบริ ษัท
เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยประสำนงำนในเรื่ องกำรรับและขนส่งน ้ำมัน ดังนี ้
- ในกรณีที่ตวั แทนจำหน่ำยนำ้ มันต้ องกำรให้ บริ ษัทขนส่งน ้ำมัน ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะแจ้ งให้
เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนขนส่งให้ ตรวจสอบตำรำงกำรปฏิบตั ิงำนขนส่งเพื่อจัดรถบรรทุกน ้ำมันมำให้ บริ กำรขนส่ง
น ้ำมันให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน และแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกน ้ำมัน ให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นบัญชีประจำ
คลังรับทรำบ
- ในกรณีที่ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันขนส่งน ้ำมันโดยรถบรรทุกน ้ำมันของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันหรื อผู้ให้ บริ กำร
ขนส่งทัว่ ไป เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกน ้ำมันให้ เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนบัญชีประจำ
คลังรับทรำบ
เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนบัญชีประจำคลังดำเนินกำรออกเอกสำรที่เกี่ ยวข้ องกับกำรรับน ้ำมันและขนส่งน ้ำมัน และแจ้ ง
พนักงำนขับรถบรรทุกน ้ำมันรับเอกสำร จำกนันให้
้ พนักงำนขับ รถบรรทุกน ้ำมันดำเนินกำรตำมขันตอนกำรรั
้
บ
น ้ำมัน (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับน ้ำมันเข้ ำรถบรรทุกน ้ำมันและกำรขนส่งน ้ำมัน แสดงอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 3.
เรื่ องกำรประกอบธุรกิจในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ หวั ข้ อที่ 3.2.3 ธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง)
ลักษณะลูกค้ ำและกลุม่ เป้ำหมำย

ลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยสำหรับธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT คือ บุคคลและ
นิติบคุ คลที่มีควำมประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ได้ แก่ 1) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่เป็ นตัวแทน
จำหน่ำยของผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น 2) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ไม่ได้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน และ 3) บุคคลและ
นิติบคุ คลที่เป็ นเจ้ ำของที่ดินและต้ องกำรดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน โดยบุคคลและนิติบคุ คลเหล่ำนีม้ ีควำมสนใจใน
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เงื่อนไขกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท และมีเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจไปในทิศทำงเดียวกับบริ ษัท จำนวน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO (ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท) ณ สิ ้นปี 2552 ถึงปี 2555 แสดงได้ ดงั นี ้
จานวนสถานีบริการนา้ มันประเภท DODO ณ สิน้ ปี 2552 ถึงปี 2555
200
150
100
50

147

154

165

177

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

0

เมื่อพิจำรณำตำมเขตที่ตงของสถำนี
ั้
บริ กำรน ้ำมันแต่ละแห่ง จำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO ในแต่ละ
ภำค ณ สิ ้นปี 2555 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
จานวนสถานีบริการนา้ มันประเภท DODO
จานวน
ร้ อยละ
13
7.3
26
14.7
22
12.4
70
39.6
10
5.7
14
7.9
22
12.4
177
100.0

พืน้ ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรุงเทพและปริ มณฑล
ภำคเหนือ
ภำคกลำง
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคตะวันออก
ภำคตะวันตก
ภำคใต้
รวมทัง้ หมด
ช่องทำงจำหน่ำย

เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) ที่ประจำอยูท่ ี่คลัง นอกจำกมีหน้ ำที่ดแู ลและให้ คำแนะนำตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของ
บริ ษัทและลูกค้ ำแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยยังมีหน้ ำที่ค้นหำผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ประสงค์จะเป็ นตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท นอกจำกนี ้ กำรที่เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นพัฒนำธุรกิจมีหน้ ำที่ค้นหำสถำนที่ที่มีศกั ยภำพในกำรประกอบ
ธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO อย่ำงต่อเนื่อง ในบำงครัง้ ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ เจ้ ำหน้ ำที่ส่วน
พัฒนำธุรกิจ เข้ ำพบยังต้ องกำรดำเนินธุรกิ จสถำนีบริ กำรน ้ำมันต่อไป แต่ต้องกำรซือ้ น ้ำมันจำกบริ ษัทและเป็ นตัวแทน
จำหน่ำยนำ้ มันของบริ ษัท กำรตรวจสอบข้ อมูลผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรนำ้ มันของเจ้ ำหน้ ำที่ส่วนพัฒนำธุรกิจ และ
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เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยทำให้ บริ ษัทสำมำรถเข้ ำถึงลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยได้ มำกขึ ้น ทังนี
้ ้ ขันตอนกำรเจรจำกั
้
บผู้ประกอบกำร
สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ประสงค์ที่จะเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท มีรำยละเอียดดังนี ้
1) เมื่อพบสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันสนใจที่จะเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของ
บริ ษัท เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยเข้ ำไปให้ ข้อ มูลเกี่ ย วกับบริ ษัทและอธิ บ ำยหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขกำรเป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท หำกผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน แสดงควำมประสงค์ที่จะเป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยจะรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
นันๆ
้ เช่น สภำพสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ปริ มำณน ้ำมันที่จำหน่ำยในแต่ละเดือน ที่ตงสถำนี
ั้
บริ กำรน ้ำมัน ประวัติ
กำรดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และ สำเนำใบอนุญำตต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ประกอบธุรกิจ รวมถึง เงื่อนไขและควำมต้ องกำรของผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เป็ นต้ น
2) จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่แผนกขำยดำเนินกำรสรุ ปข้ อมูลและจัดทำเอกสำรกำรขออนุมตั ิแต่งตังตั
้ วแทนจำหน่ำย
พร้ อมเสนอให้ ผ้ จู ัดกำรส่วนขำยพิจำรณำในเบื ้องต้ นก่อนส่งให้ ผ้ อู ำนวยกำรฝ่ ำยกำรขำยและกำรตลำด
พิจำรณำและอนุมตั ิ
3) ภำยหลังกำรอนุมตั ิแต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ำย เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนกฎหมำยจะดำเนินกำรร่ ำงสัญญำและส่งให้
เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยเพื่อนำไปให้ ผ้ ปู ระกอบกำรสถำนีบริ กำรพิจำรณำและลงนำมในสัญญำ
4) จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่แผนกขำยจัดทำประวัติลกู ค้ ำซึง่ ระบุข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน (สถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท DODO) เช่น ชื่อที่อยู่ตวั แทนจำหน่ำย ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ ผู้มีอำนำจลงนำม
และเงื่ อนไขกำรขำย เป็ นต้ น และส่งให้ เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนวิเครำะห์และติดตำมหนีส้ ิน (Credit Control)
ตรวจสอบเอกสำรก่อ นน ำส่งให้ ผ้ ูอ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรขำยและกำรตลำดพิจ ำรณำและอนุมัติ เปิ ดรหัส
บัญชี ลูกหนีใ้ ห้ กับตัวแทนจำหน่ำย เนื่องจำกระบบซอฟท์ แวร์ กำรสัง่ ซือ้ นำ้ มันของบริ ษัทจะอนุญำตให้
เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยรับคำสัง่ ซื ้อได้ เฉพำะลูกค้ ำที่มีรหัสบัญชีลกู หนี ้เท่ำนัน้
5) สำหรับตัวแทนจำหน่ำยที่ประสงค์จะได้ รับวงเงินขำยเชื่อจำกบริ ษัท เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยมีหน้ ำที่ติดตำมให้
ตัวแทนจำหน่ำยให้ สง่ มอบหนังสือสัญญำค ้ำประกันของธนำคำร (L/G) เพื่อวำงไว้ เป็ นหลักประกันสำหรับ
กำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกบริ ษัท โดยส่งมอบเอกสำรให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นวิเครำะห์และติดตำมหนี ้สินตรวจสอบ
เอกสำรก่อนนำส่งให้ ผ้ อู ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินพิจำรณำและอนุมตั ิวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำ
กำรขำยเชื่อให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำย ทังนี
้ ้ วงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำกำรขำยเชื่อ ที่ตวั แทนจำหน่ำยได้ รับ
จะขึ ้นอยูก่ บั มูลค่ำหลักประกันที่วำงไว้ กบั บริ ษัทเป็ นหลัก หำกตัวแทนจำหน่ำยมียอดกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันต่อวัน
สูงก็จำเป็ นต้ องวำงหลักประกันมูลค่ำสูงเช่ นเดียวกัน มิฉะนันตั
้ วแทนจำหน่ำยรำยนันๆ
้ ก็จะต้ องชำระเงิน
ก่อนครบกำหนดเครดิตเทอมที่ได้ รับจำกบริ ษัท
กลยุทธ์กำรแข่งขัน
ตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันของบริ ษัทจะได้ รับกำรสนับสนุนในด้ ำนต่ำงๆ จำกบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง ตัง้ แต่เริ่ มเป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน โดยบริ ษัทจะช่วยสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในกำรปรับปรุงสถำนีบริ กำรน ้ำมันของตัวแทนจำหน่ำย
น ้ำมัน เช่น สีทำอำคำรเพื่อตกแต่งสถำนีบริ กำร เสำสูงแสดงเครื่ องหมำยกำรค้ ำ PT และรำคำน ้ำมัน ธงตรำสินค้ ำของไทย
ออยล์ที่แสดงถึงกำรรับรองคุณภำพน ้ำมันจำกไทยออยล์ และ ป้ำยแสดงชนิดต่ำงๆ รวมถึง เครื่ องแบบสำหรับพนักงำน
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บริ กำรหน้ ำลำน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังส่งเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นวิศวกรรมและซ่อมบำรุงไปให้ คำแนะนำและควำมช่วยเหลือ
ที่จำเป็ นในกำรปรับปรุ งสถำนีบริ กำรน ้ำมัน เพื่อให้ สถำนีบริ กำรของตัวแทนจำหน่ำยมีรูปแบบและคุณภำพเดียวกันกับ
สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
ในด้ ำนกำรตลำดบริ ษัทยังสนับสนุนวัสดุสง่ เสริ มกำรขำย ได้ แก่ น ้ำดื่มและสินค้ ำส่งเสริ มกำรขำย ให้ กบั ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมัน โดยจำหน่ำยให้ ในรำคำที่มีสว่ นลด เพื่อให้ ตวั แทนจำหน่ำยสำมำรถจัดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยในสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท DODO ได้ ในลักษณะเดียวกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังช่วยให้
คำแนะนำในด้ ำนกำรบริ หำรสินค้ ำคงคลัง
นโยบำยด้ ำนรำคำ
รำคำนำ้ มันที่จำหน่ำยให้ กับตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันของบริ ษัท คำนวณจำกรำคำขำยปลีกนำ้ มันหักด้ วยค่ำ
กำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน ดังนัน้ ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงรำคำขำยปลีก รำคำน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ กบั ตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท และค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยแสดงได้ ดังนี ้

ราคาขายปลีกนา้ มัน
ราคาหน้ าโรงกลั่น บวกภาษี
และเงินสมทบกองทุนฯ

ภาษีมูลค่ า
เพิ่ม (1)

ค่ าการตลาดที่
บริษัทได้ รับ

ภาษีมูลค่ า
เพิ่ม (2)

ค่ าการตลาด
สาหรั บตัวแทน
จาหน่ ายนา้ มัน
les

ภาษีมูลค่ า
เพิ่ม (3)

ราคานา้ มันที่จาหน่ ายให้ กับตัวแทนจาหน่ ายนา้ มัน
รำคำน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันจึงเปลีย่ นแปลงไปตำมควำมผันผวนของรำคำขำยปลีก น ้ำมัน
เชือ้ เพลิงตำมประกำศของสำนักงำนนโยบำยและพลังงำนแห่งชำติ อย่ำงไรก็ตำม กำไรที่ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันได้ รับ
เท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำขำยปลีกน ้ำมันหลังหักภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (3) ตำมที่แสดงในภำพข้ ำงต้ น สำหรับ
ตัวแทนจำหน่ำยภำษี ส่วนนี ้เรี ยกว่ำภำษี ขำย) กับรำคำน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ กับตัวแทนจำหน่ำยหลังหักภำษี มูลค่ำเพิ่ม
(ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (2) ตำมที่แสดงในภำพข้ ำงต้ น สำหรับตัวแทนจำหน่ำยภำษี สว่ นนี ้เรี ยกกว่ำภำษี ซื ้อ) ดังนัน้ ไม่วำ่ รำคำขำย
ปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงจะปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง หำกบริ ษัทไม่ได้ เปลี่ยนแปลงค่ำกำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันก็จะยังคงได้ รับส่วนแบ่งกำไรในอัตรำที่เท่ำเดิม
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บริ ษัทไม่มีนโยบำยที่จะแข่งขันในเรื่ องรำคำกับผู้ค้ำนำ้ มันรำยอื่น บริ ษัทอำจพิจำรณำปรับเพิ่มหรื อลดค่ำ
กำรตลำดสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท โดยคำนึงถึงค่ำกำรตลำดที่บริ ษัทได้ รับและส่วนแบ่งกำไร (ค่ำกำรตลำด
สำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน) ที่เหมำะสมและเป็ นธรรมสำหรับตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน
3.2.2

ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

นอกจำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท DODO ที่เป็ นตัวแทนจำหน่ำย
น ้ำมันของบริ ษัท บริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันมำตรำ 10 ยังค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ซึ่งเป็ นลูกค้ ำอีกกลุ่มที่มีควำมต้ องกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันเป็ นจำนวนมำกในแต่ละครัง้ โดยอำจมี
วัตถุประสงค์ ในกำรสัง่ ซือ้ ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น ต้ องกำรจำหน่ำยนำ้ มัน ต่อให้ กับผู้ค้ำนำ้ มันรำยอื่น หรื อ ต้ องกำร
จำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ใช้ น ้ำมันรำยย่อย หรื อ ต้ องกำรใช้ น ้ำมันในขันตอนกำรผลิ
้
ตสินค้ ำในโรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้ น
บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ในปี 2554 และ ปี
2555 เท่ำกับ 8,610.33 ล้ ำนบำท และ 13,629.46 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง จำนวน 309.51
ล้ ำนลิตรในปี 2554 และ 473.03 ล้ ำนลิตรในปี 2555 โดยรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น
และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 31.3 และ ร้ อยละ 32.9 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิง
ตำมลำดับ
ขันตอนกำรจ
้
ำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
กำรค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีขนตอนในกำรสั
ั้
ง่ ซื ้อและ
ดำเนินกำรเหมือนกับกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท ทังนี
้ ้ กำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำ
น ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมในแต่ละวันมีขนตอนและรำยละเอี
ั้
ยดในกำรดำเนินกำรดังนี ้
1)
2)

3)

เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) ซึ่งมีหน้ ำที่ดแู ลและให้ คำแนะนำกับ ลูกค้ ำ ต้ องแจ้ งรำคำจำหน่ำยน ้ำมันให้ ลกู ค้ ำ
รับทรำบทุกเช้ ำก่อนกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
ลูกค้ ำที่ต้องกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันส่งคำสัง่ ซื ้อน ้ำมัน ให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยที่ประจำอยู่ที่คลังน ้ำมัน โดยระบุ
ข้ อมูลกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันที่สำคัญ เช่น ประเภทน ้ำมันที่สงั่ ซื ้อ ปริ มำณน ้ำมันแต่ละประเภทที่สงั่ ซื ้อ และ วันและเวลำ
ที่ต้องกำรรับน ้ำมัน รวมถึง วิธีกำรขนส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ (ขนส่งโดยรถบรรทุกน ้ำมันที่ลกู ค้ ำกำหนด หรื อ ขนส่ง
โดยรถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัท) เป็ นต้ น
เมื่อได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะดำเนินกำร ดังนี ้
- สำหรับลูกค้ ำที่ไม่มีวงเงินขำยเชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยต้ องตรวจสอบกำรชำระเงินของลูกค้ ำ หำกยัง
ไม่มีกำรชำระเงินค่ำน ้ำมันล่วงหน้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะยังไม่รับคำสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกลูกค้ ำ
- สำหรับลูกค้ ำที่มีวงเงินขำยเชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยต้ องตรวจสอบวงเงินขำยเชื่อและภำระหนี ้คงค้ ำง
ของลูกค้ ำ ถ้ ำลูกค้ ำมีภำระหนี ้ค้ ำงชำระเกินกำหนดระยะเวลำกำรขำยเชื่อหรื อกำรสัง่ ซื ้อในครัง้ นี ้จะทำให้
เกินวงเงินขำยเชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะแจ้ งให้ ลูกค้ ำดำเนินกำรแก้ ไข (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
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4)

5)

6)

ขำยเชื่อ กำรพิจำรณำวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำในกำรขำยเชื่อ และกำรติดตำมภำระลูกหนี ้ขำยเชื่อ
แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้ อที่ 3. เรื่ องกำรประกอบธุรกิจในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ หวั ข้ อที่ 3.3 เรื่ องกำร
ขำยเชื่อน ้ำมันเชื ้อเพลิง)
หำกลูกค้ ำได้ ชำระเงินค่ำน ้ำมันล่วงหน้ ำแล้ ว หรื อไม่มีภำระหนี ้ค้ ำงชำระเกินกำหนดและกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันในครัง้ นี ้
ไม่ทำให้ เกินวงเงิน เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยตรวจสอบใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำ (P/O) ที่ลกู ค้ ำส่งมำ หรื อจัดเตรี ยมใบสัง่
ซื อ้ สิ น ค้ ำ (P/O) ตำมรำยละเอี ย ดที่ ลูก ค้ ำได้ แจ้ งมำ หลัง จำกนัน้ บัน ทึ ก ข้ อ มู ล กำรจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ใน
ระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันของบริ ษัท
เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยประสำนงำนในเรื่ องกำรรับและขนส่งน ้ำมัน ดังนี ้
- ในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องกำรให้ บริ ษัทขนส่งน ้ำมัน เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะแจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งให้
ตรวจสอบตำรำงกำรปฏิบตั ิงำนขนส่งเพื่อจัดรถบรรทุกน ้ำมันมำให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ และแจ้ ง
ข้ อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกน ้ำมันให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นบัญชีประจำคลังรับทรำบ
- ในกรณี ที่ ลูก ค้ ำ ขนส่ง น ำ้ มัน โดยรถบรรทุก น ำ้ มัน ของลูก ค้ ำ หรื อ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรขนส่ง ทั่ว ไป เจ้ ำหน้ ำ ที่
ประสำนงำนขำยแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกน ้ำมันให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นบัญชีประจำคลังรับทรำบ
เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนบัญชีประจำคลังดำเนินกำรออกเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับน ้ำมันและขนส่งน ้ำมัน และแจ้ ง
พนักงำนขับรถบรรทุกน ้ำมันรับเอกสำร จำกนันให้
้ พนักงำนขับรถบรรทุกน ้ำมันดำเนินกำรตำมขันตอนกำรรั
้
บ
น ้ำมัน (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับน ้ำมันเข้ ำรถบรรทุกน ้ำมันและกำรขนส่งน ้ำมัน แสดงอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 3.
เรื่ องกำรประกอบธุรกิจในแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ หวั ข้ อที่ 3.2.3 ธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง)
ลักษณะลูกค้ ำและกลุม่ เป้ำหมำย

ลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยในธุร กิ จค้ ำส่ง นำ้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับผู้ค้ำ นำ้ มันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุ ต สำหกรรม
ประกอบไปด้ วย
1) ผู้ค้ำส่งน ้ำมันรำยอื่น หมำยถึง ผู้ค้ำส่งน ้ำมันที่สงั่ ซื ้อน ้ำมันโดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรจำหน่ำยน ้ำมันต่อให้ กบั
ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น หรื อ ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน อิสระ หรื อ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้
น ้ำมันเชื ้อเพลิงในธุรกิจ จึงมีกำรดำเนินธุรกิจในลักษณะพ่อค้ ำคนกลำง ซึง่ ในธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
เรี ยกผู้ค้ำส่งน ้ำมันลักษณะนี ้ว่ำ Jobber (“ผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber”)
2) ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน อิสระ หมำยถึง ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันขนำดเล็กที่ไม่ได้ เป็ น
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของผู้ค้ำน ้ำมันขนำดใหญ่ จึงอำจไม่มีเครื่ องหมำยกำรค้ ำแสดงภำยในสถำนีบริ กำร
น ้ำมันหรื ออำจใช้ ตรำสัญญำลักษณ์ของผู้ประกอบกำรแสดงภำยในสถำนีบริ กำร
3) ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงในธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงที่ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิง
สำหรับเครื่ องจักรกลต่ำงๆ ธุรกิจขนส่งที่ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงในยำนพำหนะ ธุรกิจกำรเกษตรที่ใช้ น ้ำมันสำหรับ
เครื่ องมือทำงกำรเกษตร และธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงในกำรผลิต เป็ นต้ น
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ช่องทำงจำหน่ำย
นอกจำกกำรค้ นหำผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่ประสงค์จะเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท บริ ษัทยัง
กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) มีหน้ ำที่สรรหำและรวบรวมข้ อมูลของผู้ค้ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันและผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมในพื ้นที่ที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อค้ นหำผู้ค้ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มี
ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันหรื อบริ โภคน ้ำมันสูง ทังนี
้ ้ เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยจะดำเนินกำรตำมขันตอนดั
้
งนี ้
1) เมื่อพบลูก ค้ ำที่มี ปริ ม ำณกำรสัง่ ซือ้ น ำ้ มันหรื อบริ โภคนำ้ มันสูง เจ้ ำ หน้ ำ ที่แผนกขำยจะเข้ ำไปให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับบริ ษัทรวมทังเสนอรำคำน
้
้ำมันและเงื่อนไขกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน หำกลูกค้ ำแสดงควำมประสงค์ที่จะ
สัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกบริ ษัท เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยจะรวบรวมข้ อมูล ของลูกค้ ำ เช่น ประเภทและปริ มำณน ้ำมัน
เชือ้ เพลิงที่คำดว่ำจะสัง่ ซือ้ ในแต่ละเดือน ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ สถำนที่ตงของกิ
ั้
จกำร ประวัติกำร
ดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร และ เงื่อนไขและควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ รวมถึง เอกสำรสำคัญของบริ ษัท
และงบกำรเงินย้ อนหลัง เป็ นต้ น
2) จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่แผนกขำยดำเนินกำรสรุ ปข้ อมูลและจัดทำประวัติลกู ค้ ำซึ่งระบุข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ
ลูกค้ ำ เช่น ชื่อที่อยู่ลกู ค้ ำ ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ และเงื่อนไขกำรขำย เป็ นต้ น รวมถึงจัดทำเอกสำรกำร
ขออนุมตั ิเปิ ดรหัสบัญชีลกู หนี ้ให้ กบั ลูกค้ ำพร้ อมเสนอให้ ผ้ จู ดั กำรส่วนขำยพิจำรณำในเบื ้องต้ น
3) เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นวิเครำะห์และติดตำมหนี ้สิน (Credit Control) ตรวจสอบเอกสำรก่อนนำส่งให้ ผ้ อู ำนวยกำร
ฝ่ ำยกำรขำยและกำรตลำดและผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินร่ วมกันพิจำรณำและอนุมตั ิเปิ ดรหัส
บัญชี ลกู หนี ้ให้ กับ ลูกค้ ำ และอนุมัติวงเงิ นขำยเชื่อและระยะเวลำกำรขำยเชื่อให้ กับลูกค้ ำ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ก ำหนดวงเงิ น ขำยเชื่ อ และระยะเวลำกำรขำยเชื่ อ สำหรั บ ลูก ค้ ำ แต่ ละรำย โดยพิ จ ำรณำจำกมูล ค่ ำ
หลักประกันที่วำงไว้ กบั บริ ษัทประกอบกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของลูกค้ ำ
กลยุทธ์กำรแข่งขัน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรส่งมอบน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ลูกค้ ำในเวลำที่กำหนด จึงเน้ นกำรลงทุนในรถบรรทุก
น ้ำมันอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับควำมต้ องกำรขนส่งน ้ำมันในแต่ละวันที่มีปริ มำณเพิ่มขึ ้นตำมยอดกำรจำหน่ำยน ้ำมันของ
บริ ษัท กำรที่บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกองรถบรรทุกน ้ำมันขนำดใหญ่และมีปริ มำตรควำมจุรวมสูง บริ ษัทจึงมีควำมสำมำรถใน
กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเป็ นปริ มำณมำกในแต่ละครัง้ เมื่อรวมกับกำรบริ หำรจัดกำรรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพทำให้ กองรถบรรทุกน ้ำมันสำมำรถขนส่งน ้ำมันได้ อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรบริ หำรปริ มำณกำรสำรอง
น ้ำมันในแต่ละคลังน ้ำมันอย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถส่งมอบน ้ำมันได้ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทพิจำรณำให้ ควำมช่วยเหลือลูกค้ ำโดยให้ ยืมอุปกรณ์กำรจัดเก็บและจ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เช่น ถัง
สำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิง และ ตู้จ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เป็ นต้ น ให้ กบั ลูกค้ ำ โดยติดตังอุ
้ ปกรณ์ดงั กล่ำวไว้ ภำยในสถำนที่ตงของ
ั้
กิจกำรของลูกค้ ำ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กบั ลูกค้ ำที่เป็ นผู้ค้ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงหรื อผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้อง
เติมน ้ำมันให้ กบั ยำนพำหนะหรื อเครื่ องจักรกลของผู้ประกอบกำร
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นโยบำยด้ ำนรำคำ
ในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันน ้ำมันเชือ้ เพลิง ให้ กับผู้ค้ำส่งน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม รำคำจำหน่ำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นเงื่อนไขที่สำคัญอย่ำงหนึ่งที่ลกู ค้ ำพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ค้ำส่งน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิงแต่ละรำย บริ ษัทจึงจำเป็ นต้ องกำหนดรำคำจำหน่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงโดยเปรี ยบเทียบกับผู้ค้ำนำ้ มันรำยอื่น
อย่ำงไรก็ตำม รำคำจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทเสนอให้ กบั ลูกค้ ำแต่ละรำยจะต้ องสะท้ อนถึง ต้ นทุนของน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ระยะเวลำกำรขำยเชื่อสำหรับลูกค้ ำแต่ละรำย และกำรให้ ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ที่มีให้ กบั ลูกค้ ำ
3.2.3

ธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

นอกจำกกำรดำเนินธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง บริ ษัทยังดำเนินธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงซึ่งเป็ น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิง บริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงตำมมำตรำ 12 ของ
พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 และลงทุนเป็ นเจ้ ำของกองรถบรรทุกน ้ำมันขนำดใหญ่ โดย ณ สิ ้นปี
2555 บริ ษัทมีรถบรรทุกน ้ำมันจำนวน 236 คัน คิดเป็ นปริ มำณควำมจุรวมเท่ำกับ 7.77 ล้ ำนลิตร ตังแต่
้ ปี 2552 ขนำดกอง
รถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัทเติบโตอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้ องกับกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและกำร
เพิ่มจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ในช่วงที่ผำ่ นมำ

250
200
150
100
50
0

7.77
4.61
2.89

3.53

236
154

109

127

ปี 2552

ปี 2553
จานวนรถ

ปี 2554

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

ล้ ำนลิตร

คัน

จานวนรถบรรทุกนา้ มันและปริมาตรความจุรวม ณ สิน้ ปี 2552 ถึงปี 2555

ปี 2555

ปริมาณความจุรวม

บริ ษัทกำหนดให้ รถบรรทุกนำ้ มันแต่ละคันมีพ นัก งำนขับรถประจำและมีหน้ ำที่ดูแลรั กษำรถบรรทุกนำ้ มัน ที่
รับผิดชอบ ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำนในแต่ละวัน พนักงำนขับรถทุกรำยจะต้ องเข้ ำรำยงำนตัวเพื่อตรวจสอบสภำพควำมพร้ อม
ของพนักงำนขับรถ โดยผู้บงั คับบัญชำจะสุม่ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด สุม่ ตรวจปั สสำวะเพื่อทดสอบกำรใช้ สำร
กระตุ้นและสำรเสพติด รวมถึง ตรวจดูสภำพร่ ำงกำยในเรื่ องกำรพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ และควำมเจ็บป่ วยที่อำจส่งผลต่อ
กำรขับรถบรรทุกนำ้ มัน หำกพนักงำนขับ รถคนใดไม่ผ่ำ นกำรตรวจสภำพควำมพร้ อมจะถูก สัง่ พักงำนในวันนัน้ และ
พนักงำนขับรถคนนันจะถู
้
กลงโทษตำมระเบี ยบของบริ ษัทซึ่งเริ่ มตังแต่
้ กำรตักเตือนไปถึงกำรให้ ออกจำกงำน โดยเฉพำะ
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พนักงำนขับรถที่ตรวจพบกำรใช้ สำรกระตุ้นหรื อสำรเสพติดหรื อดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบตั ิงำน บริ ษัทจะให้
ออกจำกงำนทันทีและบันทึกประวัติไว้ นอกจำกนี ้ หำกบริ ษัทตรวจพบในภำยหลังว่ำพนักงำนขับรถคนใดเคยมีประวัติกำร
ออกจำกงำนเนื่องจำกกำรใช้ สำรกระตุ้นหรื อสำรเสพติดหรื อยักยอกสินทรัพย์ของนำยจ้ ำง บริ ษัทจะให้ ออกจำกงำนทันที
เช่นเดียวกัน บริ ษัทยังกำหนดให้ พนักงำนขับรถยังมีหน้ ำที่ตรวจสอบสภำพควำมพร้ อมของรถบรรทุกนำ้ มันก่อนเริ่ ม
ปฏิบตั ิงำนตำมรำยกำรที่บริ ษัทกำหนดไว้ เช่น ระบบไฟส่องสว่ำงและไฟสัญญำณต่ำงๆ ระดับน ้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำงๆ
ระดับน ้ำในหม้ อน ้ำ สภำพสำยไฟต่ำงๆ ภำยในห้ องเครื่ อง และสภำพยำงรถยนต์ เป็ นต้ น และส่งแบบฟอร์ มกำรตรวจสภำพ
รถให้ ผ้ ูบังคับบัญชำตรวจสอบ หำกรถบรรทุกนำ้ มันคันใดไม่ผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้ อมจะถูกห้ ำมไม่ให้ ใช้ งำน
พนักงำนขับรถประจำรถบรรทุกน ้ำมันคันดังกล่ำวก็จะไม่ได้ รับค่ำเที่ยว (ค่ำจ้ ำงส่วนที่แปรผันไปตำมจำนวนครัง้ ที่ขบั รถใน
แต่ ล ะเดื อ น) ไปจนกว่ ำ รถบรรทุก น ำ้ มัน คัน ดัง กล่ำ วจะน ำกลับ มำใช้ งำนตำมปกติ พนัก งำนขับ รถแต่ ละคนจึ ง ให้
ควำมสำคัญในกำรตรวจเช็คสภำพรถบรรทุกน ้ำมันตำมกำหนดระยะเวลำ/ระยะทำง และนำรถบรรทุกน ้ำมันที่รับผิดชอบ
เข้ ำตรวจเช็คอย่ำงสม่ำเสมอ
หลังจำกผ่ำนกำรตรวจสภำพควำมพร้ อมประจำวันแล้ ว พนักงำนขับรถจะนำรถบรรทุกน ้ำมันมำจอดภำยใน
บริ เวณที่กำหนดเพื่อรอเรี ยกปฏิบตั ิงำน เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งทำหน้ ำที่จัดตำรำงกำรปฏิบตั ิงำนขนส่ง โดยพิจำรณำจำก
ควำมเหมำะสม เช่น ขนำดควำมจุรถบรรทุกน ้ำมัน เส้ นทำงเดินรถ และแผนกำรจัดส่งน ้ำมันให้ กับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
ประเภท COCO และลูกค้ ำกลุ่มธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมัน เชื ้อเพลิง รวมถึงกำรขนย้ ำยน ้ำมันระหว่ำงคลังเพื่อกำรบริ หำรจัดกำร
เป็ นต้ น เมื่อพนักงำนขับรถถูกเรี ยกตัวเพื่อปฏิบตั ิงำน พนักงำนขับรถจะเข้ ำรับเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่งน ้ำมัน เช่น
ใบเบิกน ้ำมัน ใบควบคุมกำรส่งน ้ำมัน ใบสัง่ ของ (Purchase Order) ใบกำกับกำรขนส่งน ้ำมัน เป็ นต้ น พร้ อมลวดและซีล
น ้ำมันซึง่ ใช้ สำหรับปิ ดผนึกช่องรับและจ่ำยน ้ำมันในรถบรรทุกน ้ำมัน พนักงำนขับรถมีหน้ ำที่ศึกษำเส้ นทำงกำรเดินรถไปยัง
จุดหมำยปลำยทำงตำมเส้ นทำงที่บริ ษัทกำหนด เนื่องจำกบริ ษัทได้ กำหนดเส้ นทำงที่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำก ระยะทำง
และระยะเวลำที่ใช้ ในกำรเดินทำง และ จุดจอดพักรถที่เหมำะสมบนเส้ นทำง ซึ่งได้ แก่ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่เป็ นสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และมีขนำดใหญ่เพียงพอ ทำให้ เส้ นทำงที่บริ ษัทกำหนดมีประสิทธิภำพในกำรขนส่งและมีจดุ
จอดพักรถที่เหมำะสมสำหรับกำรขับรถบรรทุกน ้ำมันอย่ำงปลอดภัย นอกจำกนี ้พนักงำนขับรถยัง มีหน้ ำที่สอบทำนควำม
ถูกต้ องของเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่งน ้ำมัน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดในกำรขนส่งน ้ำมัน เช่น กำรขนส่งน ้ำมันผิด
ประเภท หรื อ ปริ มำณน ้ำมันที่ขนส่งไม่ตรงกับคำสัง่ ซื ้อ เป็ นต้ น
จำกนันพนั
้ กงำนขับรถจะทำกำรตรวจสอบน ้ำมันที่อำจตกค้ ำงอยู่ภำยในถังบรรจุน ้ำมัน หำกมีน ้ำมันตกค้ ำงต้ อง
ทำกำรถ่ำยน ้ำมันที่ตกค้ ำงให้ หมด และทำกำรปิ ดวำล์วจ่ำยน ้ำมันทุกถังน ้ำมันให้ แน่น พนักงำนขับรถปิ ดผนึกวำล์วจ่ำย
น ้ำมันโดยร้ อยลวดและหนีบซีลน ้ำมันให้ แน่น เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย ณ จุดเข้ ำออกโรงจ่ำยน ้ำมันตรวจสอบควำม
เรี ยบร้ อยของซีลน ้ำมันที่วำล์วจ่ำยน ้ำมันอีกครัง้ พนักงำนขับรถนำรถบรรทุกน ้ำมันเข้ ำไปยังโรงจ่ำยน ้ำมันและยื่นเอกสำรใบ
เบิกน ้ำมันและใบควบคุมกำรส่งน ้ำมัน ให้ เจ้ ำหน้ ำที่โรงจ่ำยน ้ำมันเพื่อดำเนินกำรจ่ำยน ้ำมัน เมื่อได้ รับน ้ำมันถูกต้ องและ
ครบถ้ วนตำมประเภทและปริ มำณที่กำหนดไว้ ในเอกสำร เจ้ ำหน้ ำที่โรงจ่ำยน ้ำมันปิ ดผนึกช่องรับน ้ำมันโดยร้ อยลวดและ
หนีบซีลน ้ำมันให้ แน่น พนักงำนขับรถตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของซีลน ้ำมันที่ช่องรับน ้ำมันอีกครัง้ เจ้ ำหน้ ำที่ รักษำควำม
ปลอดภัย ณ จุดเข้ ำออกโรงจ่ำยน ้ำมันทำกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของซีลน ้ำมันทุกจุดอีกครัง้ ก่อนอนุญำตให้ รถบรรทุก
น ้ำมันออกจำกคลังน ้ำมัน
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เมื่อถึงปลำยทำง เจ้ ำหน้ ำที่สถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO ที่รับน ้ำมันหรื อลูกค้ ำที่สงั่ ซื ้อน ้ำมันจำกบริ ษัท
ดำเนินกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของซีลน ้ำมันและหมำยเลขซีลน ้ำมันที่ระบุไว้ ในเอกสำร หำกซีลน ้ำมันอยู่ในสภำพไม่
เรี ยบร้ อยหรื อหมำยเลขซีลน ้ำมันไม่ตรงกับที่ระบุไว้ ในเอกสำร เจ้ ำหน้ ำที่สถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO หรื อลูกค้ ำจะ
ปฏิเสธกำรรับมอบน ้ำมัน พนักงำนขับรถน ้ำมันจะต้ องแจ้ งกลับมำยังหน่วยงำนและนำรถบรรทุกน ้ำมันกลับมำตรวจสอบ
หำกพบว่ำซีลน ้ำมันอยู่ในสภำพไม่เรี ยบร้ อยหรื อหมำยเลขซีลน ้ำมันไม่ตรงกับในเอกสำรโดยที่พนักงำนขับรถไม่สำมำรถ
ชี ้แจงได้ บริ ษัทถือว่ำพนักงำนขับรถคนนันบกพร่
้
องต่อหน้ ำที่และส่อเจตนำในกำรทุจริ ตและยักยอกน ้ำมันของบริ ษัทซึ่งมี
โทษถึงขันไล่
้ ออกจำกงำน ซีลน ้ำมันจึงเป็ นอุปกรณ์ ที่ช่วยในกำรตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริ ตหรื อยักยอกน ้ำมัน โดย
พนักงำนขับรถที่อำจจะเกิดขึ ้นได้
เพื่อให้ พนักงำนขับรถทุกคนรับทรำบและเข้ ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบตั ิงำนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทได้ จดั ทำคู่มือและ
กฎระเบียบปฏิบัติ งำนของพนักงำนขับรถและจัดอบรมให้ กับพนักงำนขับรถบรรทุกนำ้ มัน ทุกคนตัง้ แต่กำรปฐมนิเทศ
พนักงำน และกำหนดให้ พนักงำนขับรถยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเคร่งครัด คูม่ ือและกฎระเบียบปฏิบตั ิของ
พนักงำนขับรถระบุถึงสิง่ ที่สำคัญที่พนักงำนขับรถต้ องปฏิบตั ิตำม ดังนี ้
1) ลักษณะกำรขับรถที่ไม่เป็ นไปตำมกฎระเบียบของบริ ษัท เช่น กำรขับรถเร็ วเกินอัตรำที่กำหนด และ กำรจอด
รถในสถำนที่ที่บริ ษัทไม่ได้ กำหนด หรื อกำรขับรถออกนอกเส้ นทำงที่บริ ษัทกำหนดโดยไม่ได้ รับอนุญำตจำก
ผู้บงั คับบัญชำ เป็ นต้ น ข้ อกำหนดในเรื่ องดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมไม่ให้ พนักงำนขับรถใช้
ควำมเร็ วจนอำจก่อให้ เกิดอันตรำยต่อชีวิตของพนักงำนขับรถและผู้ใช้ ยำนพำหนะคนอื่นบนท้ องถนน และ
ป้องกันไม่ให้ พนักงำนขับรถนำรถบรรทุกน ้ำมันออกนอกเส้ นทำงหรื อจอดรถบรรทุกน ้ำมันระหว่ำงทำงโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรทุจริ ตและยักยอกน ้ำมันของบริ ษัท
2) ระเบียบและขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน เช่น กำรรับและจ่ำยน ้ำมัน กำรใช้ รถบรรทุกน ้ำมันและกำรบำรุ งรักษำ
รถและอุปกรณ์ประจำรถ เส้ นทำงกำรขนส่งน ้ำมันที่บริ ษัทกำหนด จุดจอดพักในระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมันที่
ได้ รับอนุญำต และบทลงโทษสำหรับกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ พนักงำนขับรถ
เข้ ำใจถึงขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนอย่ำงถูกต้ องและปฏิบตั ิงำนเป็ นมำตรฐำนเดียวกันทุก คน
3) ประกำศและคำสัง่ ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่งช่วยย ้ำเตือนกฎระเบียบจรำจรและข้ อควร
ระวังให้ กบั พนักงำน
นอกจำกนี ้ เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนขับรถและกำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุก
น ้ำมันอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริ ษัทได้ ลงทุนติดตังระบบแสดงพิ
้
กดั ผ่ำนดำวเทียม (“ระบบ GPS”) ในรถบรรทุกน ้ำมัน และ
ติดตังซอฟท์
้
แวร์ สำหรับแสดงผลข้ อมูลของรถบรรทุกน ้ำมันที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนขนส่งจึงสำมำรถ
ติดตำมข้ อมูลที่เกี่ ยวกับรถบรรทุกน ้ำมัน ได้ ทนั ที เช่น ตำแหน่งของรถบรรทุกน ้ำมันทุกคันที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน
เส้ นทำงเดินรถตังแต่
้ ต้นทำงจนถึงตำแหน่งปั จจุบนั ควำมเร็ วรถบรรทุกน ้ำมัน และ จำนวนครัง้ ที่พนักงำนขับรถใช้ ควำมเร็ ว
เกินอัตรำที่บริ ษัทกำหนด รวมถึง กำรจอดพักรถบรรทุกน ้ำมันในระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน เป็ นต้ น เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งจึง
สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของพนักงำนขับรถได้ ตลอดเวลำ นอกจำกนี ้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งยังสำมำรถ
นำข้ อมูลที่ได้ รับจำกระบบ GPS มำใช้ ประกอบกำรบริ หำรจัดกำรกองรถบรรทุกน ้ำมันให้ มีประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดตำรำง
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กำรปฏิบตั ิงำนของรถบรรทุกน ้ำมันแต่ละคัน โดยสำมำรถกำหนดหมำยเลขรถบรรทุกน ้ำมันที่จะขนส่งน ้ำมันในลำดับต่อๆ
ไป หรื อหมำยเลขรถบรรทุกน ้ำมันที่สำมำรถนำมำให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันใน 1 ถึง 2 วันข้ ำงหน้ ำ และ กำรคำนวณจำนวน
ชัว่ โมงกำรทำงำนจริ งของผู้ขบั รถบรรทุกน ้ำมัน
รถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัทสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) รถบรรทุกน ้ำมันขนำดควำมจุไม่เกิน 20,000
ลิตร (“รถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมัน ”) และ 2) รถพ่วงเซมิเทรลเลอร์ บรรทุกน ้ำมันขนำดควำมจุเกินกว่ำ 20,000 ลิตร (“รถพ่วง
บรรทุกน ้ำมัน”) ทังนี
้ ้ รถบรรทุกน ้ำมันทัง้ 2 กลุม่ เหมำะสำหรับกำรขนส่งน ้ำมันที่แตกต่ำงกัน โดยรถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมัน
เหมำะสำหรับกำรกระจำยน ้ำมันในระยะทำงใกล้ ๆ ที่กำรส่งมอบน ้ำมันแต่ละครัง้ มีปริ มำณไม่สงู มำก เช่น กำรขนส่งน ้ำมัน
จำกคลังน ้ำมันของบริ ษัท หรื อ โรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ (ศรี รำชำ) หรื อ จุดรับน ้ำมันอื่น ไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท
COCO หรื อลูกค้ ำกลุม่ ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง ในขณะที่ รถพ่วงบรรทุกน ้ำมันเหมำะสำหรับกำร
ขนส่งน ้ำมันในระยะทำงไกล ที่กำรส่งมอบน ้ำมันแต่ละครัง้ มีปริ มำณมำก เช่น กำรขนส่งน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์
(ศรี รำชำ) ไปยังคลังน ้ำมันของบริ ษัทในภำคต่ำงๆ หรื อกำรขนส่งน ้ำมันระหว่ำงคลังน ้ำมันของบริ ษัท เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั บริ ษัทสำมำรถใช้ รถพ่วงบรรทุกน ้ำมันสำหรับกำรกระจำยน ้ำมันได้ มำกขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัท
มีสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เพิ่มมำกขึ ้นกว่ำในอดีต บริ ษัทจึงสำมำรถขนส่งน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์
(ศรี รำชำ) ไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO หลำยแห่งที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกันโดยใช้ รถพ่วงบรรทุกน ้ำมันเพียง
คันเดียว ทำให้ สำมำรถลดค่ำใช้ จ่ำยและเวลำที่เสียไปในขันตอนกำรรั
้
บและจ่ำยน ้ำมัน จำกรถบรรทุกน ้ำมันเข้ ำและออก
จำกคลังน ้ำมันลงได้ รวมถึงลดต้ นทุนค่ำขนส่งน ้ำมันลงได้ ทังนี
้ ้ เมื่อพิจำรณำอัตรำค่ำขนส่งของรถบรรทุกน ้ำมันทัง้ 2 กลุม่
พบว่ำ รถพ่วงบรรทุกน ้ำมันมีอตั รำค่ำขนส่ง น ้ำมันต่อลิตรต่อระยะทำงที่ ต่ำกว่ำ เนื่องจำกรถพ่วงบรรทุกน ้ำมันสำมำรถ
บรรทุกน ้ำมันได้ มำกกว่ำในขณะที่มคี ำ่ ใช้ จ่ำยต่อระยะทำงสูงกว่ำไม่มำก กำรใช้ รถพ่วงบรรทุกน ้ำมันขนส่งน ้ำมันแทนรถสิบ
ล้ อบรรทุกน ้ำมันจึงช่วยให้ กำรขนส่งน ้ำมันของบริ ษัทมีประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทมีรถบรรทุกน ้ำมันรวม
ทังสิ
้ ้น 236 คัน โดยแบ่งออกเป็ นรถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมันและรถพ่วงบรรทุกน ้ำมันได้ ดงั นี ้
ประเภทรถ
รถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมัน
รถพ่วงบรรทุกน ้ำมัน

จานวนรถ (คัน)
74
162

ความจุรวม (ล้ านลิตร)
1.30
6.47

บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งมีหน้ ำที่จดั ทำแผนกำหนดกำรนำรถบรรทุกน ้ำมันเข้ ำสอบเทียบปริ มำตร
ควำมจุน ้ำมันในถังน ้ำมันของรถบรรทุกน ้ำมันแต่ละคัน โดยรถบรรทุกน ้ำทุกคันต้ องเข้ ำสอบเทียบปริ มำตรควำมจุกบั ผู้ให้
บริ กำรสอบเทียบวัดปริ มำตรที่ได้ รับอนุญำตจำกกองชัง่ ตวงวัด (กรมกำรค้ ำภำยใน) กระทรวงพำณิชย์ ทุกๆ 3 ปี เพื่อให้ เกิด
ควำมมัน่ ใจได้ ว่ำน ้ำมันที่บรรจุในถังน ้ำมันของรถบรรทุกน ้ำมันแต่ละคันจะมีปริ มำณตรงตำมค่ำที่แสดงไว้ ณ แป้นแสดง
ระดับน ้ำมันภำยในถังน ้ำมัน ลูกค้ ำและสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO ที่รับน ้ำมันจำกรถบรรทุกน ้ำมันจะได้ รับน ้ำมัน
ครบถ้ วนและตรงตำมที่แสดงไว้ ในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่งน ้ำมัน
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ลักษณะลูกค้ ำและกลุม่ เป้ำหมำย
กลุม่ ผู้ใช้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ของบริ ษัทสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) PTC และ
บริ ษัทย่อยซึง่ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 และ 2) ลูกค้ ำกลุม่ ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อน ้ำมันจำกบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ซึง่ ได้ แก่ ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท ผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber ผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่
ไม่ใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ PT และ ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้ น ้ำมัน เชื ้อเพลิงในกำรดำเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ กำรขนส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นกำรให้ บริ กำรขนส่งสำหรับ PTC และบริ ษัทย่อยซึ่งเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำม
มำตรำ 10 โดยในปี 2554 และ ปี 2555 รำยได้ จำกกำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับ PTC และบริ ษัทย่อยซึ่ง
เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 คิดเป็ นร้ อยละ 94.4 และ 97.5 ของรำยได้ จำกกำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ทังหมดที
้
่แสดงไว้ ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษัท
ลูกค้ ำกลุม่ ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่ใช้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันจำกบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบกำรที่ไม่ได้ เป็ น
เจ้ ำของรถบรรทุกน ้ำมันแต่ไม่ต้องกำรจ้ ำงผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันทัว่ ไปมำดำเนินกำรให้ ซึ่งอำจจะเกิดจำกหลำยๆ สำเหตุ
เช่น
1) ควำมยุ่งยำกในกำรประสำนงำนกับผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันทัว่ ไป จำกกำรที่ลกู ค้ ำต้ องนัดหมำยเวลำกับผู้
ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเข้ ำมำรับน ้ำมันจำกบริ ษัทและส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ ในบำงครัง้ อำจเกิดปั ญหำว่ำผู้ให้
บริ กำรขนส่งน ้ำมันไม่สำมำรถขนส่งน ้ำมันให้ ได้ ในช่วงเวลำที่ลกู ค้ ำต้ องกำร ลูกค้ ำจึงอำจได้ รับน ้ำมันช้ ำกว่ำ
ทีก่ ำหนดไว้ หรื อลูกค้ ำต้ องซื ้อน ้ำมันล่วงหน้ ำเพื่อให้ มีน ้ำมันเพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ลกู ค้ ำที่ใช้
บริ ก ำรขนส่ง น ำ้ มัน ของบริ ษั ท ลูก ค้ ำ แจ้ งเพี ย งช่ ว งเวลำที่ ต้ องกำรให้ ส่ง น ำ้ มัน บริ ษั ท ก็ จ ะด ำเนิ น กำร
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในให้ สำมำรถส่งมอบน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำได้ ในเวลำที่ต้องกำร
2) อัตรำค่ำบริ กำรขนส่งน ้ำมันของบริ ษัทไม่แตกต่ำงจำกของผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันทัว่ ไป เนื่องจำก บริ ษัทจะ
กำหนดอัตรำค่ำบริ กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยเปรี ยบเทียบกับรำคำตลำดเพื่อให้ สำมำรถแข่งขันได้
3) ภำระควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ ้นระหว่ำงกำรส่งมอบน ้ำมัน สำหรับลูกค้ ำที่จ้ำงผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันมำ
จัดส่งน ้ำมันให้ บริ ษัทถือว่ำลูกค้ ำได้ รับมอบน ้ำมันจำกบริ ษัททันทีที่บริ ษัทจ่ำยน ้ำมันออกไปยังรถขนส่งของ
ผู้ให้ บริ กำรขนส่งแล้ ว ลูกค้ ำต้ องรับควำมเสี่ยงในเรื่ องกำรสูญ หำยหรื อกำรปลอมปนน ้ำมันที่อำจจะเกิดขึ ้น
ระหว่ำงกำรขนส่งน ้ำมัน หำกลูกค้ ำใช้ บริ กำรผู้ให้ บริ กำรขนส่งที่ไม่มีมำตรฐำนหรื อไม่ซื่อสัตย์ สำหรับลูกค้ ำ
ที่ให้ บริ ษัทขนส่งน ้ำมัน บริ ษัทถือว่ำลูกค้ ำได้ รับมอบน ้ำมันจำกบริ ษัท ณ จุดปลำยทำงที่ลกู ค้ ำรับน ้ำมันจำก
รถขนส่งของบริ ษัท
ช่องทำงจำหน่ำย
สำหรับกำรขนส่งน ้ำมันให้ PTC และบริ ษัทย่อยซึง่ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่งจะ
ได้ รับแจ้ งกำรขอใช้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันในแต่ละวันจำกเจ้ ำหน้ ำที่ส่วนคลังน ้ำมันที่รับคำสัง่ ซื ้อน ้ำมันมำจำกสถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท COCO แต่ละแห่งในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ และข้ อมูลกำรจัดหำน ้ำมันจำกเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดหำน ้ำมัน เจ้ ำหน้ ำที่
ส่วนขนส่งมีหน้ ำที่จดั สรรรถบรรทุกน ้ำมันและกำหนดตำรำงกำรปฏิบตั ิงำนของรถบรรทุกน ้ำมันให้ เพียงพอและเหมำะสม
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สำหรับกำรขนส่งน ้ำมันให้ กบั สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และกำรขนถ่ำยน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไปยังคลังน ้ำมัน
แต่ละแห่ง
สำหรับกำรขนส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำกลุม่ ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยได้ รับคำสัง่ ซื ้อ
น ้ำมันจำกลูกค้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจำเป็ นต้ องสอบถำมวิธีกำรขนส่งน ้ำมัน จำกลูกค้ ำเพื่อนัดหมำยเวลำและ
กำหนดลำดับของรถบรรทุกน ้ำมันทังของบริ
้
ษัทและของลูกค้ ำให้ สำมำรถเข้ ำรับน ้ำมันจำกบริ ษัทได้ อย่ำงเหมำะสม ในกรณี
ที่ลกู ค้ ำไม่มีรถบรรทุกน ้ำมันและยังไม่ได้ จ้ำงผู้ให้ บริ กำรขนส่ง น ้ำมัน เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะเสนอให้ ลกู ค้ ำใช้ บริ กำร
ขนส่งน ้ำมันของบริ ษัท หำกลูกค้ ำสนใจเจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยก็จะแจ้ งรำคำจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่รวมค่ำขนส่งให้
ลูกค้ ำได้ พิจำรณำ เมื่อลูกค้ ำส่งคำสัง่ ซื ้อตำมรำคำที่เสนอกลับมำ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะประสำนงำนกับเจ้ ำหน้ ำที่
ส่วนขนส่งให้ จดั เตรี ยมรถบรรทุกสำหรับดำเนินกำรขนส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ
กลยุทธ์กำรแข่งขัน
บริ ษัทเน้ นกำรสร้ ำงควำมเชื่อมั่นของลูกค้ ำที่มีต่อกำรให้ บริ กำรขนส่งนำ้ มันของบริ ษัท โดยบริ ษัทกำหนดให้
พนักงำนขับรถมีหน้ ำที่ตรวจทำนควำมถูกต้ องของเอกสำรที่เกี่ ยวข้ องกับกำรรั บ/จ่ำยนำ้ มัน และกำรขนส่งนำ้ มันเพื่อ
ป้องกันควำมผิดพลำดจำกกำรส่งมอบน ้ำมันผิดประเภทหรื อปริ มำณน ้ำมันที่สง่ มอบไม่ถกู ต้ อง นอกจำกนี ้ กำรใช้ ซีลน ้ำมัน
ปิ ดผนึกวำล์วจ่ำยน ้ำมันและช่องรับน ้ำมันร่ วมกับกำรใช้ ระบบ GPS ในรถบรรทุกน ้ำมันสำหรับติดตำมพฤติกรรมของ
พนักงำนขับรถเป็ นสิ่งที่ช่วยสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ในกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ บริ ษัทยังเน้ นกำรสร้ ำงควำมพึง
พอใจของลูกค้ ำที่มีตอ่ กำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันของบริ ษัท โดยเน้ นกำรส่งมอบน ้ำมันที่รวดเร็ วและตรงต่อเวลำ
นโยบำยด้ ำนรำคำ
บริ ษัทกำหนดรำคำค่ำบริ กำรขนส่งน ้ำมันโดยพิจำรณำจำกต้ นทุนกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันที่เกิดขึน้ จริ งและ
เปรี ยบเทียบกับรำคำตลำดเพื่อกำหนดอัตรำค่ำบริ กำรขนส่งน ้ำมันของบริ ษัทให้ เหมำะสมและเป็ นธรรมต่อลูกค้ ำ ทังนี
้ ้
บริ ษัทไม่มีนโยบำยที่จะลดรำคำค่ำบริ กำรขนส่งน ้ำมันเพื่อแข่งขันกับผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันทัว่ ไป เนื่องจำกบริ ษัทดำเนิน
ธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพื่อให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน ประเภท COCO เป็ นหลัก บริ ษัท
ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันกับลูกค้ ำกลุ่มธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงเพียงเพื่อ อำนวยควำมสะดวกกับ ลูกค้ ำที่ไม่มีรถบรรทุก
น ้ำมันเป็ นของตนเอง
3.2.4

ธุรกิจร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT

นอกจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT บริ ษัทยังจำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคใน
ชีวิตประจำวันภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ให้ กบั ผู้ใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันและผู้อยูอ่ ำศัยในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับสถำนี
บริ กำรน ้ำมัน โดยบริ ษัทกำหนดให้ PTC เป็ นผู้ลงทุนและเป็ นผู้บริ หำรงำนร้ ำนสะดวกซื ้อที่มีชื่อ PT Mart (“ร้ ำนสะดวกซื ้อ
PT Mart”) และร้ ำนสะดวกซื ้อรูปแบบใหม่ที่ใช้ ชื่อว่ำ Max Mart (“ร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart”) โดยร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart
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ยังคงเปิ ดให้ บริ กำรภำยในสถำนีบริ กำรนำ้ มัน PT ที่ PTC เป็ นผู้ดำเนินงำน (สถำนีบริ กำรนำ้ มันประเภท COCO)
เช่นเดียวกับร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart แต่รูปแบบกำรตกแต่งร้ ำนรวมถึง ควำมหลำกหลำยของสินค้ ำและปริ มำณสินค้ ำที่
จำหน่ำยภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อจะแตกต่ำงกันออกไป บริ ษัทมีรำยได้ จำกธุรกิจร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
ในปี 2554 และปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 0.8 และ ร้ อยละ 0.6 ของรำยได้ รวม
ร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart เปิ ดให้ บริ กำรโดยมีพนักงำนเก็บเงินประจำร้ ำนสะดวกซื ้อ
(Cashier) ทำหน้ ำที่ให้ บริ กำรลูกค้ ำที่เข้ ำมำใช้ บริ กำร และมีผ้ จู ดั กำรร้ ำนสะดวกซื ้อควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนเก็บ
เงินประจำร้ ำนสะดวกซื ้อในแต่ละช่วงเวลำทำงำน (กะทำงำน) ทังนี
้ ้ ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละกะทำงำนและ
จำนวนกะทำงำนในแต่ละวันของร้ ำนสะดวกซื ้อจะตรงกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ดังนัน้ สำหรับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ที่
เปิ ดให้ บริ กำรระหว่ำง 5.00 ถึง 22.00 น. ร้ ำนสะดวกซื ้อที่อยู่ในสถำนีบริ กำรน ้ำมันนันก็
้ จะเปิ ดให้ บริ กำรระหว่ำง 5.00 ถึง
22.00 น. เช่นเดียวกัน ในกำรเปลีย่ นกะทำงำนพนักงำนเก็บเงินประจำร้ ำนสะดวกซื ้อในกะทำงำนก่อนและกะทำงำนหลัง
จะร่วมกันตรวจสอบสินค้ ำภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ โดยตรวจนับสินค้ ำควบคุม (สินค้ ำที่มีมลู ค่ำต่อหน่วยสูง) และสุม่ ตรวจนับ
สินค้ ำส่วนที่เหลือ และตรวจนับเงินสดสำหรับทอนลูกค้ ำที่อยู่ในเครื่ องคิดเงิน เพื่อประโยชน์ในกำรกระทบยอดสินค้ ำที่
จำหน่ำยและเงินสดที่ได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำในแต่ละกะทำงำน และตรวจสอบสินค้ ำ คงเหลือ ณ สิ ้นแต่ละกะทำงำน ใน
กรณีที่มีสนิ ค้ ำสูญหำยในระหว่ำงกะทำงำนใดพนักงำนเก็บเงินประจำร้ ำนสะดวกซื ้อในกะทำงำนนันจะต้
้
องรับผิดชอบค่ำ
สินค้ ำที่สญ
ู หำยร่วมกับผู้จดั กำรร้ ำนสะดวกซื ้อ
สินค้ ำที่จำหน่ำยในร้ ำนสะดวกซื ้อแต่ละแห่งอำจจะมีควำมแตกต่ำงกันโดยขึ ้นอยู่กบั ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำใน
แต่ละพื ้นที่ บริ ษัทกำหนดรำยกำรสินค้ ำที่เหมำะสมโดยพิจำรณำจำกสถิตกิ ำรจำหน่ำยสินค้ ำแต่ละรำยกำร สำหรับรำยกำร
สินค้ ำที่ขำยดีในร้ ำนสะดวกซื ้อส่วนใหญ่ บริ ษัทจะจัดให้ อยู่ในรำยกำรสินค้ ำหลักที่กำหนดให้ มีจำหน่ำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ
ทุกแห่ง ในขณะที่รำยกำรสินค้ ำที่ขำยดีเฉพำะร้ ำนสะดวกซื ้อบำงแห่ง บริ ษัทจะจัดให้ อยูใ่ นรำยกำรสินค้ ำรองที่กำหนดให้ มี
กำรจำหน่ำยเฉพำะในร้ ำนสะดวกซื ้อบำงแห่ง นอกจำกนี ้ ปริ มำณสินค้ ำที่สำรองไว้ จำหน่ำยในร้ ำนสะดวกซื ้อแต่ละแห่งจะ
คำนวณจำกระยะเวลำกำรจำหน่ำยสินค้ ำแต่ละประเภทเฉลีย่ ทำให้ สนิ ค้ ำที่ขำยดี (ใช้ ระยะเวลำกำรจำหน่ำยไม่นำน) จะมี
ปริ มำณสินค้ ำที่สำรองไว้ จำหน่ำยสูง สำหรับกำรจำหน่ำยสินค้ ำในร้ ำนสะดวกซื ้อ บริ ษัทจำหน่ำยสินค้ ำทุกประเภทเป็ นเงิน
สดโดยไม่มีกำรขำยเชื่อ เนื่องจำกมูลค่ำกำรจำหน่ำยสินค้ ำต่อครัง้ ไม่สงู มำกและกำรขำยสินค้ ำทังหมดเป็
้
นกำรขำยปลีก
ให้ กบั ผู้ใช้ สนิ ค้ ำ
ลักษณะลูกค้ ำและกลุม่ เป้ำหมำย
ลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยสำหรับธุรกิจร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ประกอบไปด้ วย 1) กลุ่มผู้ใช้
น ้ำมันที่ใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และ 2) กลุม่ ผู้อยูอ่ ำศัยในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
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ช่องทำงจำหน่ำย
ณ สิ ้นปี 2554 และ ณ สิ ้นเดือนกันยำยน ปี 2555 บริ ษัทมีจำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ
Max Mart ทังหมด
้
35 ร้ ำน และ 56 ร้ ำน ตำมลำดับ โดยในปี 2555 บริ ษัทได้ เปิ ดร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart เป็ นแห่งแรก
(รำยละเอียดเกี่ยวกับแผนกำรลงทุนร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart แสดงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้ อที่ 6. เรื่ องโครงกำรในอนำคต ภำยใต้
หัวข้ อที่ 6.1.4 เรื่ องแผนกำรลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อและปรับปรุงร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT)
บริ ษัทเน้ นลงทุนร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ซึ่งเป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เป็ นหลัก เพื่อ
ส่งเสริ มภำพลักษณ์ กำรให้ บริ กำรและอำนวยควำมสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT บริ ษัทเลือกสถำนี
บริ กำรน ้ำมันที่เหมำะสมสำหรับลงทุนร้ ำนสะดวกซื ้อโดยพิจำรณำจำก 1) จำนวนผู้ใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันและยอด
กำรจำหน่ำยน ้ำมันภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน 2) ทำเลที่ตงของสถำนี
ั้
บริ กำรน ้ำมันที่จะเปิ ดร้ ำนสะดวกซื ้อ โดยคำนึงถึง
แหล่งชุมชนที่พกั อำศัย ย่ำนธุรกิจกำรค้ ำ และสถำนที่รำชกำรขนำดใหญ่ ในบริ เวณใกล้ เคียง รวมถึงเส้ นทำงต่ำงๆ ที่
เชื่อมต่อกับถนนที่สถำนีบริ กำรน ้ำมันนันตั
้ งอยู
้ ่ และ 3) ขนำดพื ้นที่ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ต้ องกว้ ำงเพียงพอสำหรับ
กำรก่อสร้ ำงร้ ำนสะดวกซื ้อหรื อมีร้ำนสะดวกซื ้ออยูภ่ ำยในสถำนีบริ กำรอยูแ่ ล้ ว
สำหรับร้ ำนสะดวกซื ้อที่กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยมีจำนวนไม่มำกและมีควำมต้ องกำรสินค้ ำไม่หลำกหลำยมำก บริ ษัท
จะเปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนสะดวกซื ้อในรู ปแบบของร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart ในขณะที่ร้ำนสะดวกซื ้อที่มีศกั ยภำพในกำรดำเนิน
ธุรกิจสูง เนื่องจำกกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยมีจำนวนมำกและหลำกหลำยกลุม่ ส่งผลให้ มีควำมต้ องกำรสินค้ ำเป็ นจำนวนมำก
และหลำยหลำยประเภท บริ ษัทจะเปิ ดให้ บริ กำรร้ ำนสะดวกซื ้อในรูปแบบของร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart โดยอำจจะเปิ ดร้ ำน
สะดวกซื ้อ Max Mart ใหม่ หำกสถำนีบริ กำรน ้ำมันแห่งนันยั
้ งไม่มีร้ำนสะดวกซื ้อ หรื อปรับปรุ งร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart เดิม
ที่มีศกั ยภำพในกำรดำเนินธุรกิจสูงให้ เป็ นร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart
กลยุทธ์กำรแข่งขัน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพจำกผู้ผลิตสินค้ ำที่มีชื่อเสียงและมีมำตรฐำนในกำรผลิต
สินค้ ำเพื่อควำมปลอดภัยของลูกค้ ำ และเน้ นกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยในแต่
ละพื ้นที่ โดยพิจำรณำจำกสถิติกำรจำหน่ำยสินค้ ำแต่ละประเภทในแต่ละร้ ำนสะดวกซื ้อ หำกสินค้ ำใดไม่เป็ นที่ต้องกำรของ
ลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำย บริ ษัทจะปรั บลดปริ มำณกำรสัง่ ซือ้ สินค้ ำหรื อยกเลิกกำรสัง่ ซือ้ สินค้ ำเพื่อให้ สอดคล้ องกับควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยในแต่ละร้ ำนสะดวกซื ้อ
บริ ษัทยังจัดให้ มีกำรทำกำรตลำดร่วมกันระหว่ำงสถำนีบริ กำรน ้ำมันและร้ ำนสะดวกซื ้อภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
โดยให้ สว่ นลดหรื อสิทธิแลกซื ้อสินค้ ำภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อกับผู้ใช้ บริ กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทกำหนดไว้
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นโยบำยด้ ำนรำคำ
บริ ษัทกำหนดรำคำขำยปลีกสินค้ ำภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ โดยพิจำรณำจำกรำคำขำยปลีกทัว่ ไปของสินค้ ำแต่ละ
ประเภทและเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนค่ำสินค้ ำและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำขนส่งสินค้ ำ และค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรร้ ำน
สะดวกซื ้อ เป็ นต้ น สำหรับสินค้ ำใดที่บริ ษัทได้ รับส่วนลดจำกผู้ผลิตสินค้ ำมำก บริ ษัทอำจจะกำหนดรำคำขำยต่ำกว่ำรำคำ
ขำยปลีกทัว่ ไปของสินค้ ำนันได้
้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทอำจลดรำคำขำยสินค้ ำบำงรำยกำรเป็ นครัง้ ครำวเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ ำที่
เข้ ำมำใช้ บริ กำรภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ
3.2.5

ธุรกิจกำรจำหน่ำยสินค้ ำและกำรให้ บริ กำรอื่น

นอกจำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและสินค้ ำภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ และกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมัน บริ ษัทยังมี
รำยได้ อื่น เท่ำกับร้ อยละ 0.6 และ ร้ อยละ 0.4 ของรำยได้ รวมในปี 2554 และปี 2555 โดยรำยได้ อื่นบำงส่วนบริ ษัทได้ รับ
จำกกำรให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรลงทุนในคลังน ้ำมันเป็ นจำนวนมำก โดยคลัง
น ้ำมันแม่กลองเป็ นคลังน ้ำมันขนำดใหญ่ที่มีถงั บรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) เป็ นจำนวนมำก ซึ่งเกินควำมต้ องกำรใช้ สำรอง
น ้ำมันของบริ ษัทในปั จจุบนั รวมทัง้ คลังน ้ำมันแม่กลองยังมีท่ำเทียบเรื อที่เหมำะสมสำหรับกำรขนส่งน ้ำมันทำงเรื อใน
ปริ มำณมำก บริ ษัทจึงสำมำรถให้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นได้ ในปริ มำณที่มำก บริ ษัทจัดเก็บน ้ำมันของ
ลูกค้ ำในถังบรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) ที่กำหนดไว้ สำหรับรับฝำกน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำโดยเฉพำะ และจัดเก็บน ้ำมันของบริ ษัทใน
ถังบรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) เฉพำะสำหรับบริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันที่จดั เก็บให้ ลกู ค้ ำอย่ำง
ต่อเนื่อง ลูกค้ ำจึงมัน่ ใจได้ วำ่ น ้ำมันที่รับฝำกจะไม่มีกำรปนเปื อ้ นกับน ้ำมันอื่นในช่วงที่ฝำกน ้ำมันไว้ กบั บริ ษัท (รำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันและกำรสุม่ ตัวอย่ำงน ้ำมัน แสดงอยู่ใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 3. เรื่ องกำรประกอบธุรกิจในแต่
ละสำยผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ หวั ข้ อ ที่ 3.5 เรื่ องกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน)
บริ ษัทยังมีรำยได้ อื่นบำงส่วนจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์เครื่ องหมำยกำรค้ ำ Castrol ภำยใน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และจำหน่ำยให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทเพื่อนำไปจำหน่ำยภำยในสถำนี
บริ กำรน ้ำมันประเภท DODO ต่อไป รวมถึงกำรให้ ผ้ ปู ระกอบกำรรำยย่อย เช่น ร้ ำนกำแฟ ร้ ำนอำหำร และร้ ำนซ่อมรถ เป็ น
ต้ น เช่ำพื ้นที่ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO เพื่อดำเนินธุรกิจ
3.3

การขายเชื่อนา้ มันเชือ้ เพลิง

บริ ษัทกำหนดให้ ลกู ค้ ำในธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ซึง่ เป็ นผู้ใช้ น ้ำมันรำยย่อยทัว่ ไป
ที่ปริ มำณกำรเติมน ้ำมันต่อครัง้ ไม่มำกและไม่สม่ำเสมอ และลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงไม่
สม่ำเสมอหรื อเป็ นลูกค้ ำรำยใหม่ ต้ องโอนเงินค่ำน ้ำมันล่วงหน้ ำก่อนกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกบริ ษัทหรื อชำระเงิน ค่ำน ้ำมันทันที
ที่ได้ รับน ้ำมันจำกบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกค้ ำที่มีกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำนวนมำกและสม่ำเสมอ บริ ษัทอำจจะกำหนด
วงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำกำรขำยเชื่อให้ กบั ลูกค้ ำได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรพัฒนำและเร่งรัดหนี ้สิน ซึง่
มีหน้ ำที่ตงแต่
ั ้ กำหนดวงเงินและเงื่อนไขกำรขำยเชื่อสำหรับลูกค้ ำ จนถึง กำรพิจำรณำกำรติดตำมหนี ้สินที่เกิดขึ ้น พิจำรณำ
กำหนดวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำกำรขำยเชื่อจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ เหตุผลและควำมจำเป็ น
ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 55

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ของลูกค้ ำ แหล่งที่มำของรำยได้ และควำมสม่ำเสมอของรำยได้ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ระยะเวลำที่เป็ น
ลูกค้ ำของบริ ษัท ชื่อเสียงในกำรดำเนินธุรกิจ และ ประวัติกำรชำระเงิน รวมถึง หลักประกันที่ลกู ค้ ำวำงไว้ เพื่อค ้ำประกันกำร
สัง่ ซื ้อน ้ำมันของลูกค้ ำ เป็ นต้ น ดังนัน้ ลูกค้ ำแต่ละรำยอำจมีวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำกำรขำยเชื่อแตกต่ำงกันออกไป
ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงเกือบทังหมดเป็
้
นผู้ใช้ น ้ำมันรำยย่อยทัว่ ไปจึงไม่มีเหตุผลและควำมจำเป็ นที่ต้อง
ได้ รับวงเงินขำยเชื่อ ยกเว้ นผู้ประกอบกำรขนส่งและผู้ผลิตสินค้ ำที่ใช้ ยำนพำหนะในกำรขนส่งสินค้ ำที่จำเป็ นต้ องได้ รับ
วงเงินขำยเชื่อเพื่อควำมคล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนัน้ วงเงินขำยเชื่อส่วนใหญ่จึงกำหนดให้ กบั ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิง
ทังนี
้ ้ ในปี 2555 กำรจำหน่ำยน ้ำมันในธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิงผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทส่วนใหญ่
เป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันในลักษณะกำรขำยสด โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อ ยละ 94.06 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันผ่ำน
สถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัท สำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมันส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 5.94 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
ผ่ำนสถำนีบริ กำรนำ้ มันของบริ ษัท เป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันในลักษณะกำรขำยเชื่อให้ กับผู้ประกอบกำรที่อยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงและเติมน ้ำมันภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ โดยระยะเวลำกำรขำยเชื่อที่บริ ษัทกำหนด
ให้ กบั ลูกค้ ำกลุม่ ดังกล่ำวโดยเฉลีย่ อยูท่ ี่ 30 วัน
สำหรับกำรค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทและกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้ กับ
ผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม กำรจำหน่ำยน ้ำมันส่วนใหญ่เป็ นกำรจำหน่ำยในลักษณะกำรขำยเชื่อ
โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 86.25 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทในปี
2555 และร้ อยละ 84.99 ของรำยได้ จ ำกกำรจำหน่ำ ยน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง ให้ กับ ผู้ค้ำ น ำ้ มัน รำยอื่ น และผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมในปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำกำรขำยเชื่อส่วนใหญ่ที่บริ ษัทกำหนดให้ จะไม่เกิน 3 วัน ทังนี
้ ้ เมื่อจำแนก
สัดส่วนรำยได้ จำกกำรค้ ำส่งน ้ำมันในลักษณะกำรขำยเชื่อในปี 2555 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
การขายเชื่อนา้ มันเชือ้ เพลิง
ให้ กับตัวแทนจาหน่ ายนา้ มัน
ของบริษัท
ระยะเวลำขำยเชื่อ
ไม่เกิน 3 วัน
มำกกว่ำ 3 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน
มำกกว่ำ 7 วันแต่ไม่เกิน 15 วัน
มำกกว่ำ 15 วันแต่ไม่เกิน 30 วัน
มำกกว่ำ 30 วันแต่ไม่เกิน 35 วัน

91.88%
4.58%
0.00%
3.53%
0.00%

การขายเชื่อนา้ มันเชือ้ เพลิง
ให้ กับผู้ค้านา้ มันรายอื่นและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
98.75%
0.53%
0.52%
0.12%
0.08%

หลักประกันส่วนใหญ่ ที่บริ ษัทกำหนดให้ ลูกค้ ำใช้ เป็ นหลักประกัน คือ หนังสือสัญญำคำ้ ประกันของธนำคำร
(L/G) ยกเว้ นในกรณีที่ลกู ค้ ำไม่สำมำรถขอให้ ธนำคำรออกหนังสือสัญญำค ้ำประกันของธนำคำรได้ หำกบริ ษัทพิจำรณำ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ วงเงินสินเชื่อแล้ วพบว่ำลูกค้ ำมีควำมเสี่ยงต่ำ บริ ษัทอำจจะยินยอมให้ ลกู ค้ ำวำงที่ดินหรื อ
อุปกรณ์ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื อรถบรรทุกน ้ำมันเป็ นหลักประกันวงเงินขำยเชื่อได้
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ในกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันของลูกค้ ำที่มีวงเงินขำยเชื่อ บริ ษัท กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งได้ แก่ พนักงำนบริ กำร
หน้ ำลำนในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง หรื อ เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำ
ส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ตรวจสอบวงเงินขำยเชื่อและระยะเวลำกำรขำยเชื่อของลูกค้ ำก่อนกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ ดังนี ้
1) ระยะเวลำกำรขำยเชื่อ
สำหรับลูกค้ ำที่มีกำรค้ ำงชำระเงินค่ำน ้ำมันเกินกว่ำ ระยะเวลำกำรขำยเชื่อ พนักงำนบริ กำรหน้ ำลำนหรื อ
เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะปฏิเสธกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ แม้ ว่ำลูกค้ ำจะมีภำระหนี ้รวมน้ อยกว่ำวงเงินขำยเชื่อ
และแจ้ งให้ ลกู ค้ ำชำระเงินค่ำน ้ำมันในส่วนที่เกินกำหนดก่อนจึงจะสำมำรถสัง่ ซื ้อน ้ำมันเพิ่มได้
2) วงเงินขำยเชื่อ
มูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันในแต่ละครัง้ เมื่อรวมกับภำระหนี ้ทังหมดที
้
่ลกู ค้ ำมีอยู่ทงส่
ั ้ วนที่ครบกำหนดชำระและ
ยังไม่ครบกำหนดชำระต้ องไม่เกินวงเงินขำยเชื่อที่ลกู ค้ ำได้ รับอนุมตั ิ หำกมูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันในครัง้ นันจะท
้
ำให้ ภำระหนี ้
เกินวงเงินขำยเชื่อ พนักงำนบริ กำรหน้ ำลำนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยจะปฏิเสธกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ และ
แจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบว่ำสำมำรถสัง่ ซื ้อน ้ำมันได้ เท่ำกับส่วนต่ำงระหว่ำงวงเงินขำยเชื่อกับภำระหนี ้หนี ้ทังหมดที
้
่มีอยู่เท่ำนัน้
หำกลูกค้ ำต้ องกำรสัง่ ซื ้อมำกกว่ำนันจะต้
้ องชำระเงินค่ำน ้ำมันบำงส่วนก่อน
เฉพำะลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ในกรณีที่ลกู ค้ ำค้ ำงชำระเงินค่ำน ้ำมันเกินกำหนดหรื อมีวงเงิน
ขำยเชื่อไม่เพียงพอ แต่ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำน ้ำมันบำงส่วนได้ หำกลูกค้ ำดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นต้ องสัง่ ซื ้อน ้ำมัน เพิ่ม
เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำยต้ องสรุ ปข้ อมูลของลูกค้ ำและจัดเตรี ยมเอกสำรเพื่อขออนุมตั ิผ้ มู ีอำนำจตำมที่บริ ษัทกำหนด
สำหรับกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันของลูกค้ ำที่ค้ำงชำระเงินค่ำน ้ำมันเกินกำหนดหรื อมีวงเงินขำยเชื่อไม่เพียงพอ
บริ ษัทพิจำรณำจำก ระยะเวลำที่เป็ นลูกค้ ำของบริ ษัท ประวัติกำรชำระเงิ นและกำรปฏิบัติตำมเงื่ อนไขที่เคยตกลงไว้
ปริ มำณน ้ำมันที่สงั่ ซื ้อและควำมสม่ำเสมอในกำรซื ้อน ้ำมัน และฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน รวมถึงเหตุผลและ
ควำมจำเป็ นที่ทำให้ ค้ำงชำระเงินค่ำน ้ำมันเกินกำหนดหรื อมีวงเงินขำยเชื่อไม่เพียงพอ หำกลูกค้ ำรำยนันมี
้ ประวัติกำรค้ ำง
ชำระเงินค่ำน ้ำมันเกินกำหนดหลำยครัง้ บริ ษัทก็จะไม่อนุญำตให้ ลกู ค้ ำสัง่ ซื ้อน ้ำมันเพิ่ม สำหรับลูกค้ ำที่มีประวัติกำรสัง่ ซื ้อ
เกินวงเงินหลำยครัง้ บริ ษัทก็จะให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย (Sale) เจรจำให้ ลกู ค้ ำเพิ่มหลักประกันเพื่อเพิ่มวงเงินกำรขำยเชื่อให้
เหมำะสมกับควำมต้ องกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันของลูกค้ ำ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนวิเครำะห์และติดตำมหนี ้สิน (Credit Control) ซึ่งประจำอยู่ที่
สำนักงำนใหญ่มีหน้ ำที่ตรวจสอบและติดตำมกำรขำยเชื่อน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ลูกค้ ำแต่ละรำย หำกตรวจพบรำยชื่อลูกค้ ำ
ที่ค้ำงชำระเงินค่ำน ้ำมันเกินกำหนดหรื อมีภำระหนี ้ค้ ำงชำระเกินกว่ำวงเงินขำยเชื่อ เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนวิเครำะห์และติดตำม
หนีส้ ินจะแจ้ งไปยังเจ้ ำ หน้ ำที่ส่วนพัฒนำงำนขำยในกรณี ที่เป็ นลูกค้ ำของธุรกิ จค้ ำปลีกนำ้ มันเชื อ้ เพลิง หรื อแจ้ งไปยัง
เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย (Sale) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำของธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ให้ ติดตำมลูกค้ ำให้ ชำระเงินส่วนที่ค้ำงชำระ
เกินกำหนดหรื อส่วนที่เกินวงเงิน หำกลูกค้ ำไม่สำมำรถหำข้ อสรุปกับทำงบริ ษัทได้ ภำยใน 60 วัน เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นพัฒนำงำน
ขำยหรื อเจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำยมีหน้ ำที่แจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นกฎหมำยดำเนินกำรออกหนังสือทวงถำมพร้ อมแจ้ งให้ ธนำคำร
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ชำระเงินตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญำคำ้ ประกันของธนำคำร (L/G) และหำกไม่สำมำรถหำข้ อสรุ ปภำยใน 90 วัน
เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นกฎหมำยจะดำเนินกำรฟ้ องต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมและบริ หำรลูกหนี ้กำรค้ ำให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยในปี
2554 และ ปี 2555 บริ ษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนี ้เฉลีย่ เท่ำกับ 2.08 วัน และ 1.20 วัน ตำมลำดับ
3.4

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

3.4.1

ภำวะอุตสำหกรรม
กำรกลัน่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในประเทศ

ณ สิ ้นปี 2555 ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบธุรกิจโรงกลัน่ น ้ำมันเชิงพำณิชย์ขนำดใหญ่ทงสิ
ั ้ ้น 7 รำย ได้ แก่ บริ ษัท ไทย
ออยล์ จำกัด (มหำชน) “ไทยออยล์”) บริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน) (“ไออำร์ พีซี”) บริ ษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด
(มหำชน) (“เอสโซ่”) บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“พีทีทีจีซี”) บริ ษัท สตำร์ ปิโตรเลียมรี ไฟนิ่ง จำกัด
(“สตำร์ ”) บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) (“บำงจำก”) และบริ ษัท ระยองเพียวริ ฟำยเออร์ จำกัด (มหำชน)
(“อำร์ พีซี”) โรงกลัน่ น ้ำมันของผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงกลัน่ น ้ำมันทัง้ 7 รำย มีกำลังกำรกลัน่ น ้ำมันเฉลี่ยต่อวันรวมกันทังสิ
้ ้น
1.09 ล้ ำนบำร์ เรล และอัตรำกำรใช้ กำลังกำรกลัน่ เฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 89.4 ทังนี
้ ้ กำลังกำรกลัน่ น ้ำมันดิบ ณ สิ ้นปี 2555
และปริ มำณกำรกลัน่ น ้ำมันเฉลีย่ ต่อวันและอัตรำกำรใช้ กำลังกำรกลัน่ ในช่วงปี 2555 ของผู้ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ น ้ำมันเชิง
พำณิชย์ขนำดใหญ่แสดงได้ ดงั นี ้

1. ไทยออยล์
2. ไออำร์ พีซี
3. สตำร์
4. พีทีทีจีซี
5. เอสโซ่
6. บำงจำก
7. อำร์ พีซี 1/
รวมทัง้ หมด

กาลังการกลั่นนา้ มันดิบ
(พันบาร์ เรลต่ อวัน)
275.00
215.00
150.00
145.00
170.00
120.00
17.00
1,092.00

ปริมาณการกลั่นนา้ มัน อัตราการใช้ กาลังการกลั่น
(พันบาร์ เรลต่ อวัน)
(ร้ อยละ)
271.24
98.6
174.92
81.4
163.01
108.7
147.44
101.7
142.25
83.7
76.73
63.9
1.16
6.8
973.83
89.4

ที่มำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หมำยเหตุ: 1/ โรงกลัน่ น ้ำมันอำร์ พีซี หยุดผลิตเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2555
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ปริ มำณกำรกลัน่ น ้ำมันภำยในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตำมควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันในประเทศที่
เพิ่มขึ ้นตำมจำนวนประชำกรในประเทศที่เพิ่มขึ ้นและกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ จำกปริ มำณกำร
กลัน่ น ้ำมันเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ ้นจำก 0.17 ล้ ำนบำร์ เรลในปี 2529 เป็ น 0.98 ล้ ำนบำร์ เรลในปี 2555 หรื อคิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ำกับร้ อยละ 6.6 ต่อปี ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็ นปั จจัยที่สำคัญที่ทำให้
ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงกลัน่ น ้ำมันลงทุนเพิ่มกำลังกำรกลัน่ ของโรงกลัน่ โดยเฉพำะในปี 2534 ที่อตั รำกำรใช้ กำลังกำรกลัน่
เพิ่มสูงขึ ้นถึงร้ อยละ 112.4 ของกำลังกำรกลัน่ น ้ำมันดิบ ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรเร่ งลงทุนขยำยโรงกลัน่ น ้ำมันส่งผลให้ กำลัง
กำรกลัน่ น ้ำมันดิบเฉลีย่ ต่อวัน เพิ่มขึ ้นจำก 0.22 ล้ ำนบำร์ เรลในปี 2534 เป็ น 0.82 ล้ ำนบำร์ เรลในปี 2539 และปริ มำณกำร
กลัน่ น ้ำมันเฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ ้นจำก 0.25 ล้ ำนบำร์ เรลในปี 2534 เป็ น 0.66 ล้ ำนบำร์ เรลในปี 2539 สำหรับในปี 2554
ปริ มำณกำรกลัน่ น ้ำมันเฉลี่ยต่อวันเท่ำกับ 0.94 ล้ ำนบำร์ เรล ลดลงจำก 0.96 ล้ ำนบำร์ เรลในปี 2553 เนื่องจำกโรงกลัน่
น ้ำมันมีกำรปิ ดซ่อมบำรุ งพร้ อมกันหลำยแห่ง ทังที
้ ่เป็ นกำรปิ ดซ่อมบำรุ งประจำปี และกำรปิ ดซ่อมเพื่อปรับปรุ งโรงกลัน่
เพื่อให้ น ้ำมันที่ได้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนน ้ำมันยูโร 4 ที่มีกำรบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกรำคม 2555 สำหรับในปี 2555 ปริ มำณ
กำรกลัน่ น ้ำมันเฉลีย่ ต่อวันเพิ่มขึ ้นเป็ น 0.98 ล้ ำนบำร์ เรล
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ปริมาณการกลั่นนา้ มันต่ อวัน และ อัตราการใช้ กาลังการกลั่น ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่นนา้ มัน
เชิงพาณิชย์ ขนาดใหญ่ ตัง้ แต่ ปี 2529 ถึง ปี 2555
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ปริ มำณกำรกลัน่ น ้ำมันต่อวัน

อัตรำกำรใช้ กำลังกำรกลัน่

ที่มำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หมำยเหตุ: 1/ อัตรำกำรใช้ กำลังกำรกลัน่ อำจสูงกว่ำร้ อยละ 100.0 ได้ เนื่องจำกกำลังกำรกลัน่ น ้ำมันดิบเป็ นประมำณกำรปริ มำณกำรผลิตที่
คำดว่ำจะผลิตได้ ภำยใต้ สภำวะปกติและผลจำกกำรปิ ดซ่อมบำรุงประจำปี แล้ ว

ลักษณะกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ได้ จำกกำรกลัน่ โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงกลัน่ ภำยในประเทศ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ได้ จำกกำรกลัน่ น ้ำมันดิบสำมำรถนำมำผลิตเป็ นน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ หลำยชนิด โดยสำมำรถแบ่ง
ออกเป็ น 5 กลุม่ ที่สำคัญ ดังนี ้
1) กลุม่ น ้ำมันดีเซล ได้ แก่ น ้ำมันดีเซลหมุนเร็ ว และน ้ำมันดีเซลหมุนช้ ำ
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2) กลุม่ น ้ำมันเบนซิน ได้ แก่ น ้ำมันเบนซินออกเทน 95 น ้ำมันเบนซินออกเทน 91 น ้ำมันแก๊ สโซฮอล์ 95 (E10)
น ้ำมันแก๊ สโซฮอล์ 91 (E10) น ้ำมันแก๊ สโซฮอล์ 95 (E20) และน ้ำมันแก๊ สโซฮอล์ 95 (E85)
3) กลุม่ น ้ำมันอำกำศยำน ได้ แก่ น ้ำมันอำกำศยำนเจ็ทเอ 1 และน ้ำมันอำกำศยำนเจพี 8
4) กลุม่ น ้ำมันเตำ
5) กลุม่ น ้ำมันก๊ ำด
น ้ำมันเชื อ้ เพลิงที่ผลิตได้ จำกกำรกลัน่ นำ้ มันดิบส่วนใหญ่เป็ นนำ้ มันเชือ้ เพลิงกลุ่มน ้ำมันดีเซลและกลุ่มน ้ำมัน
เบนซิน โดยเฉลี่ยผลิตได้ ในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 54 และร้ อยละ 20 ของปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่ผลิตได้ จำก
กำรกลั่นนำ้ มัน ตำมลำดับ นำ้ มันเชื อ้ เพลิง ที่ผลิตโดยผู้ประกอบธุร กิ จโรงกลัน่ นำ้ มัน ขนำดใหญ่ ใ นประเทศส่วนใหญ่
จำหน่ำยภำยในประเทศ โดยเฉพำะน ้ำมันเชื ้อเพลิงกลุม่ น ้ำมันดีเซลและกลุม่ น ้ำมันเบนซินที่บริ ษัทจำหน่ำยที่มีสดั ส่วนกำร
จำหน่ำยภำยในประเทศในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 อยู่ในช่วงระหว่ำงร้ อยละ 79 ถึง 83 ของปริ มำณน ้ำมันดีเซลที่ผลิตได้
จำกกำรกลัน่ และในช่วงระหว่ำงร้ อยละ 84 ถึง 88 ของปริ มำณน ้ำมันเบนซินที่ผลิตได้ จำกกำรกลัน่ ทังนี
้ ้ ปริ มำณกำรผลิต
น ้ำมันเชื ้อเพลิง ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันในประเทศ และสัดส่วนปริ มำณกำรจำหน่ำยต่อปริ มำณกำรผลิต ในปี 2552 ถึง
ปี 2555 แสดงได้ ดังนี ้
ปี 2552
นา้ มันดีเซล
ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมัน (ล้ ำนลิตร)
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันในประเทศ (ล้ ำนลิตร)
สัดส่วนปริ มำณกำรจำหน่ำยต่อปริ มำณกำรผลิต (ร้ อยละ)
นา้ มันเบนซิน
ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมัน (ล้ ำนลิตร)
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันในประเทศ (ล้ ำนลิตร)
สัดส่วนปริ มำณกำรจำหน่ำยต่อปริ มำณกำรผลิต (ร้ อยละ)
นา้ มันเตา
ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมัน (ล้ ำนลิตร)
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันในประเทศ (ล้ ำนลิตร)
สัดส่วนปริ มำณกำรจำหน่ำยต่อปริ มำณกำรผลิต (ร้ อยละ)
นา้ มันอากาศยาน
ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมัน (ล้ ำนลิตร)
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันในประเทศ (ล้ ำนลิตร)
สัดส่วนปริ มำณกำรจำหน่ำยต่อปริ มำณกำรผลิต (ร้ อยละ)
นา้ มันก๊ าด
ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมัน (ล้ ำนลิตร)
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันในประเทศ (ล้ ำนลิตร)
สัดส่วนปริ มำณกำรจำหน่ำยต่อปริ มำณกำรผลิต (ร้ อยละ)
รวมทุกผลิตภัณฑ์
ปริมาณการผลิตนา้ มัน (ล้ านลิตร)
ปริมาณการจาหน่ ายนา้ มันในประเทศ (ล้ านลิตร)
สัดส่ วนปริมาณการจาหน่ ายต่ อปริมาณการผลิต (ร้ อยละ)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

22,488.98
18,465.31
82.1

23,304.83
18,479.67
79.3

23,098.60
19,192.15
83.1

25,124.62
20,564.63
81.9

8,852.07
7,524.38
85.0

8,741.82
7,416.76
84.8

8,325.89
7,331.14
88.1

9,150.10
7,704.96
84.2

6,884.19
2,730.91
39.7

5,999.80
2,615.22
43.6

5,815.80
2,455.93
42.2

6,138.11
2,363.34
38.5

5,975.04
4,431.59
74.2

6,196.06
4,711.69
76.0

6,292.73
5,076.52
80.7

5,857.77
5,091.40
86.9

92.88
17.64
19.0

466.71
15.25
3.3

151.80
12.97
8.5

75.86
13.44
17.7

44,293.15
33,169.83
74.9

44,709.22
33,238.98
74.3

43,684.82
34,068.70
78.0

46,346.45
35,737.76
77.1

ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน
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ช่องทำงกำรจำหน่ำยน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันเบนซินภำยในประเทศ
เมื่อพิจำรณำปริ มำณกำรจำหน่ำยเชือ้ เพลิงกลุ่มนำ้ มันดีเซลและกลุ่มนำ้ มันเบนซินในประเทศโดยแยกตำม
ประเภทธุรกิจ พบว่ำกำรจำหน่ำยน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันเบนซินส่วนที่มำกที่สดุ เป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันในธุรกิจสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน โดยในช่วงปี 2552 ถึงปี 2555 น ้ำมันดีเซลมีสดั ส่วนกำรจำหน่ำยในธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันคิดเป็ นร้ อยละ 58 ถึง
60 ของปริ มำณน ้ำมันดีเซลที่จำหน่ำยทังหมด
้
และน ้ำมันเบนซินมีสดั ส่วนกำรจำหน่ำยในธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันคิดเป็ น
ร้ อยละ 79 ถึง 81 ของปริ มำณน ้ำมันเบนซินที่จำหน่ำยทังหมด
้
รองลงมำเป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันเบนซิน
ให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 และ จำหน่ำยให้ กบั ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมและผู้ประกอบกำรขนส่ง ทังนี
้ ้
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันเบนซินในประเทศในปี 2552 ถึงปี 2555 แสดงได้ ดังนี ้
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปริมาณ สัดส่ วน ปริมาณ สัดส่ วน ปริมาณ สัดส่ วน ปริมาณ สัดส่ วน
(ล้ านลิตร) (ร้ อยละ) (ล้ านลิตร) (ร้ อยละ) (ล้ านลิตร) (ร้ อยละ) (ล้ านลิตร) (ร้ อยละ)
นา้ มันดีเซล
สถำนีบริกำรน ้ำมัน
10,746.37
กำรขนส่ง
817.92
อุตสำหกรรม
804.46
กำรผลิตไฟฟ้ำ
28.87
รำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
549.45
อื่นๆ
2,576.97
ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10
2,941.27
ปริมาณรวมทัง้ สิน้
18,465.31
นา้ มันเบนซิน
สถำนีบริกำรน ้ำมัน
5,938.97
ร้ ำนค้ ำน ้ำมัน ร้ ำนค้ ำ
0.02
กำรขนส่ง
26.27
อุตสำหกรรม
17.74
รำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
46.21
อื่นๆ
720.21
ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10
774.96
ปริมาณรวมทัง้ สิน้
7,524.37
ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

58.2 10,614.89
4.4
750.98
4.4
825.58
0.2
48.61
3.0
547.72
14.0 2,317.85
15.9 3,374.05
100.0 18,479.67

57.4
4.1
4.5
0.3
3.0
12.5
18.3
100.0

78.9
0.0
0.3
0.2
0.6
9.6
10.3
100.0

79.3 5,897.01
0.5
30.97
0.3
25.07
0.6
44.86
8.1
470.12
11.2
863.12
100.0 7,331.14

5,880.51
36.32
20.07
48.09
600.62
831.16
7,416.76

11,448.10
663.11
921.41
32.15
521.58
2,136.90
3,468.90
19,192.15

59.6 11,992.83
3.5
750.76
4.8 1,083.18
0.2
50.33
2.7
577.14
11.1 2,319.11
18.1 3,791.28
100.0 20,564.63

58.3
3.7
5.3
0.2
2.8
11.3
18.4
100.0

80.4
0.4
0.3
0.6
6.4
11.8
100.0

81.4
0.4
0.7
0.6
5.7
11.1
100.0

6,273.10
33.47
56.95
44.78
437.86
6,846.15
7,704.96

ปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันดีเซลและน ้ำมันเบนซินภำยในประเทศ
ปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันดีเซลและน ้ำมันเบนซินในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะปริ มำณกำร
จำหน่ำยน ้ำมันในธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน โดยมีสำเหตุมำจำกปริ มำณกำรใช้ รถภำยในประเทศที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี
โดยในปี 2552 ถึงปี 2555 จำนวนรถที่จดทะเบียนกับกรมกำรขนส่งทำงบกเพิ่มขึ ้นจำก 27.18 ล้ ำนคัน ณ สิ ้นปี 2552 เป็ น
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32.48 ล้ ำนคัน ณ สิ ้นปี 2555 หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้ อยละ 6.1 ต่อปี เมื่อจำแนกรถที่จดทะเบียนตำม
ชนิดของน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ใช้ รถที่ใช้ เครื่ องยนต์เบนซินมีจำนวนมำกที่สดุ โดยมีสดั ส่วนประมำณร้ อยละ 72 ของจำนวนรถที่
จดทะเบียนทังหมด
้
แต่รถที่ใช้ เครื่ องยนต์เบนซินประมำณร้ อยละ 84 เป็ นรถจักรยำนยนต์ ในขณะที่รถที่ใช้ เครื่ องยนต์ดีเซล
ที่มีมำกเป็ นอันดับสองโดยมีสดั ส่วนประมำณร้ อยละ 25 ของจำนวนรถที่จดทะเบียนทังหมด
้
เป็ นรถบรรทุกส่วนบุคคล รถ
โดยสำร และรถบรรทุก และรถที่ใช้ ในงำนเกษตรกรรม จึงมีปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันสูงกว่ำและสม่ำเสมอกว่ำ น ้ำมันดีเซลจึงมี
ปริ มำณกำรจำหน่ำยในประเทศมำกกว่ำน ้ำมันเบนซิน แม้ ว่ำรถที่ใช้ เครื่ องยนต์ดีเซลมีจำนวนน้ อยกว่ำรถที่ใ ช้ เครื่ องยนต์
เบนซิน

ล้ ำนคัน

จานวนรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่ งทางบก ณ สิน้ เดือนธันวาคม ปี 2552 ถึงปี 2555
35.00
30.00

32.48

28.48

30.19

19.69

20.47

21.51

6.60

6.97

7.38

8.00

2552

2553

2554

2555

จำนวนรถทังหมด
้

จำนวนรถที่ใช้ เครื่องยนต์ดีเซล

27.18

25.00
20.00
15.00

22.91

10.00
5.00
0.00

จำนวนรถที่ใช้ เครื่องยนต์เบนซิน

ที่มำ: กรมกำรขนส่งทำงบก

ลักษณะสถำนีบริ กำรเชื ้อเพลิงในประเทศ
จำนวนสถำนีบริ กำรเชื ้อเพลิงในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุมำจำกควำมต้ องกำรใช้
เชื ้อเพลิงที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี ทังนี
้ ้ จำนวนสถำนีบริ กำรเชื ้อเพลิงที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำน เท่ำกับ 18,935
สถำนี ณ สิ ้นปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 19,443 สถำนี ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 20,252 ณ สิ ้นปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 21,406
สถำนี ณ สิ ้นปี 2555 สถำนีบริ กำรเชื ้อเพลิงดังกล่ำวสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน และ สถำนี
บริ กำรก๊ ำซ โดยสัดส่วนของสถำนีบริ กำรเชื ้อเพลิงแต่ละประเภทแสดงได้ ดงั นี ้
ประเภทสถานี
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน
สถำนีบริ กำรก๊ ำซ

ปี 2552
17,822
1,113

ปี 2553
18,139
1,304

ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 62

ปี 2554
18,884
1,368

ปี 2555
19,769
1,637

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

นอกจำกนี ้ สถำนีบริ กำรน ้ำมันและก๊ ำซยังสำมำรถแบ่งออกตำมลักษณะผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรเชื ้อเพลิงได้
ดังนี ้
1. สถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื อก๊ ำซที่ผ้ ปู ระกอบกำรเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงขนำดใหญ่และขนำดกลำง โดยสถำนี
บริ กำรน ้ำมันหรื อก๊ ำซที่เปิ ดให้ บริ กำรจะมีเครื่ องหมำยกำรค้ ำของผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงแต่ละรำยแสดงอยู่
ภำยในสถำนีบริ กำรเชื ้อเพลิง
2. สถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื อก๊ ำซที่ผ้ ปู ระกอบกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันหรื อก๊ ำซที่ ได้ รับกำรแต่งตังจำกผู
้
้ ค้ำ
น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ขนำดใหญ่ แ ละขนำดกลำง ตัว แทนจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน หรื อ ก๊ ำซจึ ง ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ใช้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำของผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงดังกล่ำวภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื อก๊ ำซที่ตวั แทนจำหน่ำย
เปิ ดให้ บริ กำร
3. สถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื อก๊ ำซที่ดำเนินกำรโดยผู้ประกอบกำรอิสระ ซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรสถำนีบริ กำรน ้ำมัน
หรื อก๊ ำซขนำดเล็กที่ไม่ได้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยนำ้ มันของผู้ค้ำนำ้ มันขนำดใหญ่ จึงอำจไม่มีเครื่ องหมำย
กำรค้ ำแสดงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันหรื ออำจใช้ ตรำสัญญำลักษณ์ของผู้ประกอบกำรแสดงภำยในสถำนี
บริ กำร
ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบกำรแต่ละกลุม่ จะเน้ นกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันออกไป ส่งผลให้ ลกั ษณะกำรดำเนินธุรกิจ
แตกต่ำงกันออกไป เช่น เน้ นกำรเปิ ดให้ บริ กำรบนถนนสำยหลักที่มีผ้ ใู ช้ รถยนต์เป็ นจำนวนมำก หรื อ เน้ นกำรเปิ ดให้ บริ กำร
ในย่ำนชุมชนเพื่อจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ใช้ รถยนต์ในชุมชนนันๆ
้ เป็ นต้ น
3.4.2

ภำวะกำรแข่งขัน

ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันในประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบกำรจำนวนมำกต้ องกำรดำเนิน
ธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังเป็
้ นผู้ค้ำปลีกและเป็ นผู้ค้ำส่ง ผู้ประกอบกำรธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงจึงมีหลำกหลำย
ตังแต่
้ ผู้ค้ำน ้ำมันรำยย่อยที่เป็ นเจ้ ำของและบริ หำรงำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันเพียงแห่งเดียว ผู้ค้ำน ้ำมันขนำดเล็กและขนำด
กลำงทีไ่ ม่มีสถำนีบริ กำรน ้ำมันและดำเนินธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันในลักษณะพ่อค้ ำคนกลำง จนถึงผู้ค้ำน ้ำมันขนำดใหญ่ที่ดำเนิน
ธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยเป็ นเจ้ ำของโรงกลัน่ น ้ำมันและมีคลังน ้ำมันอยู่ในพื ้นที่ต่ำงๆ ทัว่ ประเทศไทย
รวมถึงมีสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีเครื่ องหมำยกำรค้ ำเป็ นของตนเอง ทังนี
้ ้ ผู้ค้ำน ้ำมันขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในปั จจุบนั
แสดงได้ ดงั นี ้
1) บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) (“ปตท.”)
2) บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ไทยออยล์”)
3) บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“เอสโซ”)
4) บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“เชลล์”)
5) บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) (“บำงจำก”)
6) บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (“เชฟรอน”)
7) บริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน) (“ไออำร์ พีซี”)
8) บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
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9)

บริ ษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) (“ซัสโก้ ”)

สัดส่วนน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จำหน่ำยในประเทศไทยโดยผู้ค้ำน ้ำมันขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในปี 2552 ถึง ปี 2555
แสดงได้ ดงั นี ้
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปริมาณ สัดส่ วน ปริมาณ สัดส่ วน ปริมาณ สัดส่ วน ปริมาณ สัดส่ วน
(ล้ านลิตร) (ร้ อยละ) (ล้ านลิตร) (ร้ อยละ) (ล้ านลิตร) (ร้ อยละ) (ล้ านลิตร) (ร้ อยละ)
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) ไออำร์ พีซี
2,047.10
7.9
2,321.28
9.0
2,004.93
7.6
2,032.27
7.2
3/
7) ไทยออยล์
175.58
0.7
413.52
1.6
996.05
0.5
1,396.17
4.9
2/
8) ซัสโก้
257.01
1.0
230.63
0.9
244.25
0.9
522.82
1.8
2/
9) ปิ โตรนำส
333.80
1.3
316.81
1.2
355.23
1.3
1/
10) บริษัท
180.06
0.7
122.84
0.5
129.23
0.5
177.51
0.6
11) อื่นๆ
686.61
2.6
683.14
2.6
792.83
3.0
455.02
1.6
ที่มำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หมำยเหตุ: 1/ ปริมำณน ้ำมันที่แสดงในตำรำงข้ ำงต้ นเป็ นปริมำณน ้ำมันที่ผ้ คู ้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 จำหน่ำยให้ กับลูกค้ ำ (ซึ่งรวมถึง
กำรจำหน่ำยให้ กับผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 และ 11 ที่ซื ้อนำ้ มันต่อจำกผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7) ดังนัน้
ปริมำณน ้ำมันที่บริษัทจำหน่ำยตำมที่แสดงในตำรำงข้ ำงต้ นจึงมีเพียงปริมำณน ้ำมันที่บริษัทในฐำนะผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิงตำม
มำตรำ 7 จำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำ โดยไม่รวมถึงปริมำณน ้ำมันที่บริ ษัทย่อยของบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10
และ 11 จำหน่ำย เนื่องจำกปริ มำณนำ้ มันดังกล่ำวผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ที่จำหน่ำยนำ้ มันให้ กับบริ ษัทย่อยได้
แสดงเป็ นปริ มำณนำ้ มันที่ผ้ คู ้ ำมำตรำ 7 รำยนัน้ ๆ จำหน่ำยแล้ วในฐำนะที่บริ ษัทย่อยของบริ ษัทเป็ นลูกค้ ำรำยหนึ่งของผู้ค้ำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 รำยนัน้ ทังนี
้ ้ ปริมำณน ้ำมันที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ำยเท่ำกับ 391.78 ล้ ำนลิตรในปี 2552
เพิ่มขึ ้นเป็ น 558.23 ล้ ำนลิตรในปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 948.45 ล้ ำนลิตรในปี 2554 และเท่ำกับ 1,372.89 ล้ ำนลิตรในปี 2555
2/ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) เข้ ำซื ้อหุ้นบริษัท ปิ โตรนำส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2555
3/ ปริ มำณนำ้ มันที่แสดงในตำรำงข้ ำงต้ นเป็ นปริ มำณนำ้ มันที่ผ้ คู ้ ำนำ้ มันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 จำหน่ำยให้ กับลูกค้ ำ ซึ่งไม่ใช่
ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ปริมำณน ้ำมันที่ไทยออยล์จำหน่ำยตำมที่แสดงในตำรำงข้ ำงต้ นจึงต่ำกว่ำปริ มำณนำ้ มันที่
ไทยออยล์ผลิตได้ จริงในแต่ละปี เนื่องจำกไทยออยล์มีกำรจำหน่ำยนำ้ มันที่ผลิตได้ เป็ นจำนวนมำกให้ กับผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิง
ตำมมำตรำ 7

ทังนี
้ ้ ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงขนำดใหญ่และขนำดกลำงส่วนใหญ่จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงกลุม่ น ้ำมันดีเซลและน ้ำมัน
เบนซินผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันที่มีเครื่ องหมำยกำรค้ ำของผู้ค้ำน ้ำมันแต่ละรำย โดยสถำนีบริ กำรน ้ำมันดังกล่ำวอำจเป็ น
สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่บริ หำรงำนโดยผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงขนำดใหญ่และขนำดกลำงหรื อเป็ นสถำนีบริ กำรน ้ำมันของตัวแทน
จำหน่ำยน ้ำมัน (Franchise) ของผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงขนำดใหญ่และขนำดกลำง ในขณะที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจสถำนีบริ กำร
น ้ำมันอิสระจำหน่ำยน ้ำมันผ่ำนสถำนีบริ กำรน ้ำมันของตนเองโดยไม่ใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำของผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงขนำด
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ใหญ่และขนำดกลำง ในอดีตที่ผำ่ นมำจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันและก๊ ำซมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันและ
ก๊ ำซในประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้นทุกปี โดย ณ สิ ้นปี 2552 สถำนีบริ กำรน ้ำมันและก๊ ำซทัว่ ประเทศมีจำนวน 18,935 สถำนี
เพิ่มขึ ้นเป็ น 19,443 สถำนี ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 20,252 สถำนี ณ สิ ้นปี 2554 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 21,406 สถำนี ณ สิ ้น
ปี 2555 โดยจำนวนสถำนีบริ กำรน ้ำมันและก๊ ำซของผู้ค้ำน ้ำมันแต่ละรำย ณ สิ ้นปี 2552 ถึง ปี 2555 แสดงได้ ดงั นี ้
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
จานวน
สัดส่ วน
จานวน
สัดส่ วน
จานวน
สัดส่ วน
จานวน
สัดส่ วน
(สถานี) (ร้ อยละ)
(สถานี) (ร้ อยละ)
(สถานี) (ร้ อยละ) (สถานี)
(ร้ อยละ)
1/
1) ปตท.
1,295
1,321
1,472
1,404
6.8
6.8
7.3
6.6
2) บำงจำก
1,053
1.065
1,068
1,067
5.6
5.5
5.3
5.0
2/
3) บริษัท
242
1.3
315
1.6
438
2.1
577
2.7
4) เชลล์
562
548
547
533
3.0
2.8
2.7
2.5
5) เอสโซ่
540
529
523
512
2.8
2.7
2.6
2.4
6) เชฟรอน
430
438
390
371
2.3
2.3
1.9
1.7
7) ซัสโก้
152
147
145
138
0.8
0.8
0.7
0.6
8) ปิ โตรนำส
110
103
100
95
0.6
0.5
0.5
0.4
9) ระยองเพียว
74
78
76
67
0.4
0.4
0.4
0.3
10) อื่นๆ
14,477
14,899
15,493
16,642
76.4
76.6
76.5
77.7
3/
รวม
18,935
19,443
20,252 100.0
21,406
100.0
100.0
100.0
ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน
หมำยเหตุ: 1/ รวมจำนวนสถำนีบริกำรน ้ำมันของปตท. ที่อยูภ่ ำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ ำปลีก จำกัด
2/ จำนวนสถำนีบ ริ กำรนำ้ มันของบริ ษัท ที่แ สดงในตำรำงข้ ำ งต้ น เป็ นจำนวนสถำนี บริ กำรนำ้ มันที่ จดทะเบียนกับกรมธุ รกิ จ
พลังงำน ณ สิน้ งวด อย่ำงไรก็ ตำมจำนวนสถำนี บ ริ กำรน ำ้ มัน ดังกล่ำ วจะแตกต่ำงจำกจำนวนสถำนี บ ริ กำรน ำ้ มัน ที่เปิ ด
ให้ บริกำรจริงในแต่ละช่วงเวลำเล็กน้ อย เนื่องจำกสถำนีบริ กำรนำ้ มันที่เปิ ดใหม่หรื อสถำนีบริ กำรนำ้ มันเดิมที่ยกเลิก บำงส่วน
อยู่ระหว่ำ งกำรทยอยยื่นเอกสำรเพื่อจดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำน ทัง้ นี ้ จำนวนสถำนีบ ริ กำรนำ้ มันของบริ ษัท ที่เปิ ด
ให้ บริกำรเท่ำกับ 248 สถำนี ณ สิ ้นปี 2552 เพิ่มขึ ้นเป็ น 338 สถำนี ณ สิ ้นปี 2553 เพิ่มขึ ้นเป็ น 437 สถำนี ณ สิ ้นปี 2554 และ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 574 สถำนี ณ สิ ้นปี 2555
3/ จำนวนสถำนีบริ กำรของผู้ค้ำนำ้ มันเชื ้อเพลิงบำงรำยที่แสดงในตำรำงข้ ำงต้ น ประกอบไปด้ วยสถำนีบริ กำรนำ้ มันและสถำนี
บริกำรก๊ ำซ

3.5

การจัดหาและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

3.5.1

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์น ้ำมัน

บริ ษัทสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์เป็ นหลัก โดยในปี 2554 และปี 2555 ปริ มำณน ้ำมันที่บริ ษัทซื ้อ
จำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ คิดเป็ นร้ อยละ 97.0 และ ร้ อยละ 98.0 ของปริ มำณกำรซื ้อน ้ำมันทังหมด
้
ตำมลำดับ ทำให้
บริ ษัทได้ รับเงื่อนไขและรำคำจำหน่ำยน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ดีกว่ำที่ข้อเสนอจำกผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น และ ผู้ค้ำ
น ้ำมันประเภท Jobber อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันบำงส่วนจำกผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber สำหรับในกรณี
ต่อไปนี ้
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1) กำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันสำหรับจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำปลีกและค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่อยู่ในเขตภำคใต้
ตอนล่ำง (ตังแต่
้ จงั หวัดนครศรี ธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) เนื่องจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลัง
น ้ำมันหรื อจุดกระจำยน ้ำมันในเขตภำคใต้ ตอนล่ำงบริ ษัทจึงไม่สำมำรถสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทย
ออยล์ได้ และกำรขนส่งน ้ำมันจำกคลังน ้ำมันหรื อจุดกระจำยน ้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่ค้ มุ ค่ำ
2) กำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันส่วนที่เกินจำกปริ มำณที่บริ ษัทได้ ตกลงซื ้อขำยไว้ กบั โรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์ในแต่ละเดือน
บริ ษัทอำจสัง่ ซื ้อจำกผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber ได้ หำกเงื่อนไขและรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของผู้ค้ำน ้ำมัน
ประเภท Jobber ดีกว่ำข้ อเสนอที่บริ ษัทได้ รับจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์อย่ำงมีนยั สำคัญ
บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดหำน ้ำมันทำหน้ ำที่สงั่ ซื ้อน ้ำมันสำหรับจำหน่ำยในแต่ละวัน และบริ หำรจัดกำร
ระดับ กำรสำรองนำ้ มัน ที่ เ หมำะสมของคลัง น ำ้ มัน แต่ละแห่ง ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ขัน้ ตอนกำรจัด หำน ำ้ มัน ในแต่ละวัน มี
รำยละเอียดดังนี ้
1) ในช่วงเช้ ำและช่วงบ่ำยของแต่ละวัน เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดหำน ้ำมันมีหน้ ำที่รวบรวมและตรวจสอบข้ อมูลรำคำ
จำหน่ำยน ้ำมันในต่ำงประเทศและติดตำมข่ำวสำรที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำจำหน่ำยน ้ำมันและปริ มำณ
กำรจำหน่ำยน ้ำมันของผู้ผลิตในประเทศ รำคำขำยน ้ำมันหน้ ำโรงกลัน่ รำคำขำยปลีกน ้ำมันในสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน และควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันภำยในประเทศ เพื่อวิเครำะห์แนวโน้ มรำคำน ้ำมันในระยะสัน้ นอกจำกนี ้
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ส่ว นจัดหำนำ้ มันยังมีห น้ ำที่ รวบรวมและตรวจสอบข้ อ มูลรำคำขำยส่ง นำ้ มันของผู้ค้ำน ำ้ มัน
ประเภท Jobber แต่ละรำย
2) ทุกสิ ้นวันเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดหำน ้ำมันต้ องสรุ ปปริ มำณน ้ำมันที่ต้องกำรสัง่ ซื ้อในแต่ละวัน โดยรวบรวมข้ อมูล
จำกผู้จดั กำรคลังน ้ำมันแต่ละแห่ง ทังนี
้ ้ ปริ มำณน ้ำมันที่ต้องสัง่ ซื ้อประกอบไปด้ วย 1) ปริ มำณน ้ำมันที่ต้อง
ส่งมอบให้ กบั ลูกค้ ำและสถำนีบริ กำรน ้ำมันในวันรุ่ งขึ ้น 2) ปริ มำณน ้ำมันที่ต้องสำรองเพื่อทดแทนน ้ำมันที่
จำหน่ำยออกไปในระหว่ำงวัน และ 3) ปริ มำณน ้ำมันที่ต้องสำรองเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวโน้ มควำมต้ องกำรของตลำด
3) เจ้ ำหน้ ำที่ส่วนจัดหำน ้ำมันเปรี ยบเทียบเงื่อนไขและรำคำจำหน่ำยน ้ำมันของโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์กับ
ผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber ทัว่ ไป และกำหนดสัดส่วนกำรซื ้อน ้ำมันแต่ละประเภทจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทย
ออยล์และผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber จำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดหำน ้ำมันสรุปรำยกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันและส่งให้
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยนโยบำยและแผนพิจำรณำและอนุมตั ิกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
4) เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นจัดหำน ้ำมันประสำนงำนกับเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขนส่ง เพื่อจัดเตรี ยมรถบรรทุกน ้ำมันสำหรับกำร
ขนส่งน ้ำมัน และส่งคำสัง่ ซื อ้ ไปยังโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์และผู้ค้ำน ้ำมันประเภท Jobber จำกนันแจ้
้ ง
ข้ อมูลกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ในฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินรับทรำบ
น ้ำมันส่วนหนึง่ ที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์หรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นจะขนส่งโดยรถพ่วงบรรทุกน ้ำมัน
ไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO หรื อลูกค้ ำในกลุม่ ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยตรง หำกน ้ำมันที่สงั่ ซื ้อในครัง้ นัน้
ต้ องขนส่งไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO หลำยแห่งที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกัน หรื อลูกค้ ำในกลุม่ ธุรกิจค้ ำส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อในปริ มำณมำกและต้ องกำรให้ บริ ษัทขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ ในขณะที่น ้ำมันส่วนใหญ่ที่บริ ษัทสัง่ ซื ้อ

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 66

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

จะขนส่งโดยรถพ่วงบรรทุกน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์หรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นไปพักที่คลังน ้ำมัน ของบริ ษัทก่อนส่ง
ต่อโดยรถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมันไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมัน COCO หรื อลูกค้ ำในกลุม่ ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
3.5.2

กำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์น ้ำมัน

บริ ษัทได้ ลงทุนคลังน ้ำมันจำนวนมำกเพื่อใช้ ในกำรสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ขนส่งจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์มำ
พักที่คลังน ้ำมันแต่ละแห่งก่อนกระจำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันของบริ ษั ท (สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท
COCO) และลูกค้ ำในธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง ปั จจุบนั บริ ษัทมีคลังน ้ำมันทังหมด
้
7 แห่ง โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คลังนา้ มัน
คลังน ้ำมันน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
คลังน ้ำมันลำปำง จังหวัดลำปำง
คลังน ้ำมันหนองแค จังหวัดสระบุรี
คลังน ้ำมันแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม
คลังน ้ำมันปั กธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
คลังน ้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร
คลังน ้ำมันปำกพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมรำช 1/
รวมทัง้ สิน้

ความจุ (ล้ านลิตร)
4.46
3.87
5.30
113.69
12.51
26.20
19.81
185.84

หมำยเหตุ: 1/ ในอดีตบริษัทใช้ คลังน ้ำมันปำกพนังเป็ นจุดกระจำยน ้ำมันไปยังสถำนีบริกำรน ้ำมันและกลุม่ ลูกค้ ำในเขตพื ้นที่ภำคใต้ ตอนล่ำง
(ตังแต่
้ จงั หวัดนครศรีธรรมรำชจนถึงจังหวัดนรำธิวำส) แต่เนื่องจำกปริมำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในพื ้นที่ดงั กล่ำวไม่สงู
มำก จึงไม่ค้ มุ กับค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรคลังนำ้ มัน บริ ษัทจึงหยุดใช้ งำนคลังนำ้ มันปำกพนัง อย่ำงไรก็ตำม หำกใน
อนำคต ปริมำณกำรจำหน่ำยนำ้ มันเชื ้อเพลิงในเขตพื ้นที่ภำคใต้ ตอนล่ำงมีปริ มำณมำกเพียงพอ บริ ษัทอำจพิจำรณำใช้ คลัง
น ้ำมันปำกพนังเป็ นจุดกระจำยน ้ำมันอีกครัง้

กำรที่บริ ษัทมีคลังน ้ำมันเป็ นจำนวนมำกกระจำยอยูท่ วั่ ทุกภำคในประเทศไทยเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทำให้ บริ ษัทสำมำรถ
ขนส่งและส่งมอบน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ เป้ำหมำยในแต่ละกลุม่ ธุรกิจได้ อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ทังนี
้ ้ ประโยชน์
ของคลังน ้ำมันในเรื่ องกำรขนส่งและส่งมอบน ้ำมันรวมถึงกำรดำเนินธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง มี ดังนี ้
1) ระยะเวลำในกำรส่งมอบน ้ำมันไม่นำนจึงสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรน ้ำมันในกรณีเร่ งด่วนได้ เป็ น
อย่ำงดี
กำรขนส่งน ้ำมันจำกคลังน ้ำมันของบริ ษัทไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และลูกค้ ำในกลุม่ ธุรกิจ
ค้ ำส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงมีระยะทำงและใช้ ระยะเวลำในกำรขนส่งน้ อยกว่ำกำรขนส่งน ้ำมันโดยตรงจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทย
ออยล์หรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่น เนื่องจำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ ขนส่งมำพักที่คลังน ้ำมันของบริ ษัทแล้ วเหลือเพียงแค่กำรส่งมอบ
น ้ำมันเท่ำนัน้ บริ ษัทจึงสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรน ้ำมันของสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO หรื อลูกค้ ำในกลุม่
ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ เป็ นอย่ำงดีโดยเฉพำะในกรณีเร่งด่วนที่ต้องกำรให้ บริ ษัทส่งมอบน ้ำมันภำยในวันที่สงั่ ซื ้อน ้ำมัน
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2) ต้ นทุนค่ำขนส่งน ้ำมันเฉลี่ยต่อลิตรต่ำจำกกำรใช้ รถพ่วงบรรทุกน ้ำมันสำหรับขนส่งน ้ำมันในระยะทำงไกล
ร่วมกับกำรใช้ รถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมันสำหรับกระจำยน ้ำมันในระยะทำงใกล้
ต้ นทุนกำรขนส่งน ้ำมันเฉลีย่ ต่อลิตรสำหรับกำรขนส่งโดยรถพ่วงบรรทุกน ้ำมันจะต่ำกว่ำกำรขนส่งโดยรถสิบ
ล้ อบรรทุกน ้ำมัน เนื่องจำกรถพ่วงบรรทุกน ้ำมันมีประสิทธิ ภำพในกำรขนส่งที่ดีกว่ำรถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมัน ดังนัน้ กำรที่
บริ ษัทมีคลังนำ้ มันสำหรั บพักนำ้ มันเชือ้ เพลิงทำให้ บริ ษั ทสำมำรถใช้ รถพ่วงบรรทุกนำ้ มันสำหรั บขนส่งนำ้ มันในระยะ
ทำงไกลจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์หรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นมำพักที่คลังน ้ำมันก่อนใช้ รถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมันสำหรับกระจำย
น ้ำมันในระยะทำงใกล้ ให้ กบั สถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และลูกค้ ำในกลุม่ ธุรกิจค้ ำส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง บริ ษัทจึงมี
ต้ นทุนค่ำขนส่งน ้ำมันเฉลี่ยต่อลิตรต่ำกว่ำ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรขนส่งน ้ำมันในกรณีที่บริ ษัทไม่มีคลังน ้ำมันสำหรับพัก
น ้ำมันเชื ้อเพลิง บริ ษัทจำเป็ นต้ องใช้ รถสิบล้ อบรรทุกน ้ำมันเพียงอย่ำงเดียวในกำรขนส่งน ้ำมันจำกโรงกลัน่ น ้ำมันไทยออยล์
หรื อผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นไปให้ กบั ลูกค้ ำโดยตรง เพรำะปริ มำณกำรส่งมอบน ้ำมันแต่ ละครัง้ ไม่สงู มำกพอที่จะขนส่งโดยใช้ รถ
พ่วงบรรทุกน ้ำมันรวมทังลู
้ กค้ ำแต่ละรำยไม่ต้องกำรให้ บริ ษัทขนส่งน ้ำมันพร้ อมกับลูกค้ ำรำยอื่น
3) บริ ษัทสำมำรถใช้ คลังน ้ำมันแต่ละแห่งเป็ นสำนักงำนขำยเพื่อเข้ ำถึงลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำยในแต่ละพื ้นที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
คลังน ้ำมันแต่ละแห่งของบริ ษัทนอกจำกทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรกำรสำรองน ้ำมันสำหรับกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
ในแต่ละพื ้นที่ บริ ษัทยังกำหนดให้ เป็ นสำนักงำนขำยโดยมีเจ้ ำหน้ ำที่สว่ นขำยและกำรตลำด เช่น เจ้ ำหน้ ำที่แผนกขำย และ
เจ้ ำหน้ ำที่ประสำนงำนขำย เป็ นต้ น ประจำที่คลังน ้ำมันเพื่อรับคำสัง่ ซื ้อน ้ำมันในแต่ละวันจำกลูกค้ ำ กำรที่บริ ษัทมีคลัง
น ้ำมันเชือ้ เพลิงตังอยู
้ ่ใกล้ กับลูกค้ ำกลุ่มเป้ำหมำยและลูกค้ ำสำมำรถสัง่ ซื ้อน ้ำมันโดยตรงจำกคลังน ้ำมันทำให้ ลกู ค้ ำเกิด
ควำมมัน่ ใจได้ วำ่ บริ ษัทมีน ้ำมันเชื ้อเพลิงเพียงพอสำหรับลูกค้ ำและสำมำรถจัดส่งได้ ในเวลำที่ต้องกำร
3.5.3

กำรจัดหำและกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น ้ำมันเชื ้อเพลิง
สินค้ ำอุปโภคและบริ โภคสำหรับจำหน่ำยภำยในร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart

บริ ษัทจัดตังศู
้ นย์กระจำยสินค้ ำหลัก (Distribution Center: DC) ขึ ้นที่จงั หวัดปทุมธำนี เพื่อเป็ นคลังสินค้ ำสำหรับ
เก็บสำรองสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคสำหรับร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart และจัดตังศู
้ นย์กระจำย
สินค้ ำย่อย (Hub) ขึ ้นที่จงั หวัดนครรำชสีมำและจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็ นศูนย์กลำงสำหรับจัดส่งสินค้ ำไปยังร้ ำนสะดวกซื ้อ PT
Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart ในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ โดยแต่ละศูนย์กระจำยสินค้ ำจะมีรถขนส่งสินค้ ำประจำสำหรับ
จัดส่งสินค้ ำให้ กบั ร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของแต่ละศูนย์กระจำย
สินค้ ำ รถขนส่งสินค้ ำแต่ละคันจะมีเส้ นทำงกำรขนส่งสินค้ ำและร้ ำนสะดวกซื ้อที่จดั ส่งอยู่เป็ นประจำ รอบระยะเวลำในกำร
ส่งสินค้ ำของแต่ละร้ ำนสะดวกซื ้อ (“รอบระยะเวลำขนส่งสินค้ ำ”) จึงแตกต่ำงกันออกไปโดยขึ ้นอยู่กบั จำนวนร้ ำนสะดวกซื ้อ
และเส้ นทำงขนส่งสินค้ ำที่รถขนส่งแต่ละคันรับผิดชอบ กำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำของร้ ำนสะดวกซื ้อแต่ละครัง้ จึงมีรอบระยะเวลำ
(“รอบระยะเวลำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ”) เท่ำกับรอบระยะเวลำขนส่งสินค้ ำ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดให้ ศนู ย์กระจำยสินค้ ำหลัก (DC) เป็ นศูนย์กลำงที่ทำหน้ ำที่รับคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำจำกร้ ำนสะดวก
ซื ้อทุกแห่ง เพื่อประโยชน์ในกำรบริ หำรจัดกำรกำรสำรองสินค้ ำและกำรกระจำยสินค้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ
จำกร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ Max Mart แต่ละแห่งมีรำยละเอียด ดังนี ้
1) ในแต่ละรอบระยะเวลำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ ผู้จัดกำรร้ ำนสะดวกซื ้อมีหน้ ำที่แจ้ งปริ มำณสินค้ ำที่ต้องกำรในแต่ละ
ประเภทผ่ำนทำงระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ ให้ ทำงศูนย์ กระจำยสินค้ ำหลัก (DC) ทรำบล่วงหน้ ำ
ระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำของบริ ษัทจะแสดงปริ มำณสินค้ ำที่ควรสัง่ ซื ้อเพื่อให้ มีสนิ ค้ ำเพียงพอสำหรับ
กำรจำหน่ำยจนกว่ำจะถึงรอบกำรส่งสินค้ ำครัง้ ถัดไป (“ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อที่เหมำะสม”) ให้ ผ้ จู ัดกำรร้ ำน
สะดวกซือ้ ได้ ท รำบและใช้ ประกอบกำรตัดสินใจสัง่ ซื อ้ โดยปริ มำณกำรสัง่ ซื อ้ ที่เหมำะสมค ำนวณจำก
ปริ มำณกำรจำหน่ำยสินค้ ำแต่ละประเภทเฉลี่ยต่อวันและคูณจำนวนวัน ทังหมดตั
้
งแต่
้ วนั ที่สงั่ ซื ้อในครัง้ นี ้
จนถึ ง วัน ที่ สั่ง ซื อ้ ในครั ง้ ถัดไปและหัก ด้ ว ยจ ำนวนสินค้ ำ คงเหลือ ภำยในร้ ำนสะดวกซื อ้ อย่ำ งไรก็ ต ำม
ผู้จดั กำรร้ ำนสะดวกซื ้อสำมำรถสัง่ ซื ้อมำกหรื อน้ อยกว่ำ ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อที่เหมำะสมได้ แต่ต้องมีเหตุผล
แจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์กระจำยสินค้ ำ ทรำบ เช่น ร้ ำนสะดวกซื ้อตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่กำลังมีงำนเทศกำล
ท้ องถิ่นจึงคำดว่ำปริ มำณควำมต้ องกำรสินค้ ำจะเพิ่มสูงขึ ้น เป็ นต้ น หำกไม่มีเหตุผลเพียงพอเจ้ ำหน้ ำที่
ประจำศูนย์กระจำยสินค้ ำอำจปรับลดปริ มำณสินค้ ำให้ อยูใ่ นระดับปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อที่เหมำะสมได้
2) เมื่ อ เจ้ ำหน้ ำ ที่ ป ระจ ำศูน ย์ ก ระจำยสิน ค้ ำ ได้ รั บ แจ้ งปริ ม ำณสิ น ค้ ำ ที่ ต้ อ งกำรจำกร้ ำนสะดวกซื อ้ และ
ดำเนินกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมเรี ยบร้ อยแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์กระจำยสินค้ ำ จะดำเนินกำร
จัดเตรี ยมสินค้ ำเพื่อจัดส่งให้ กบั ร้ ำนสะดวกซื ้อแต่ละแห่ง และออกเอกสำรกำรจัดส่งสินค้ ำที่แสดงประเภท
และปริ มำณสินค้ ำที่จดั ส่งเพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ประจำร้ ำนสะดวกซื ้อทรำบ ในกรณีที่ศนู ย์กระจำยสินค้ ำมีสินค้ ำ
ไม่เพียงพอสำหรับจัดส่งให้ กับร้ ำนสะดวกซื ้อ เจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์กระจำยสินค้ ำ จะแจ้ งให้ ผ้ จู ัดกำรร้ ำน
สะดวกซื ้อรับทรำบ
3) ผู้จัดกำรร้ ำนสะดวกซื ้อมีหน้ ำที่ตรวจสอบประเภทและปริ มำณสินค้ ำ ที่จัดส่งในแต่ละครัง้ โดยอ้ ำงอิงกับ
เอกสำรกำรจัดส่งสินค้ ำที่ออกโดยเจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์กระจำยสินค้ ำ และพนักงำนขับรถขนส่งสินค้ ำเป็ น
พยำนในกำรตรวจนับสินค้ ำ หำกสินค้ ำรำยกำรใดจัดส่งไม่ตรงกับเอกสำร ผู้จดั กำรร้ ำนสะดวกซื ้อมีหน้ ำที่
แจ้ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์กระจำยสินค้ ำทรำบและอำจปฏิเสธกำรรับสินค้ ำรำยกำรดังกล่ำวได้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทกำหนดให้ กำรสัง่ ซือ้ สินค้ ำบำงประเภทไม่จำเป็ นต้ องสัง่ ซือ้ ผ่ำนศูนย์กระจำยสินค้ ำ หลัก
(DC) ซึ่งได้ แก่ สินค้ ำสดที่มีอำยุกำรเก็บรักษำไม่นำน เช่น นมสด และ ขนมปั ง เป็ นต้ น และ สินค้ ำที่มีผ้ ผู ลิตในพื ้นที่หรื อ
สินค้ ำท้ องถิ่นที่มีเฉพำะบำงพื ้นที่ เช่น น ้ำแข็ง และ ของฝำกในท้ องถิ่น เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรร้ ำนสะดวก
ซื ้อแจ้ งกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำสดที่มีอำยุกำรเก็บรั กษำไม่นำนไปยังฝ่ ำยบริ หำรค้ ำปลีก และเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริ หำรค้ ำปลีกที่
สำนักงำนใหญ่จะสัง่ ซื ้อสินค้ ำไปยังผู้ผลิตสินค้ ำโดยแจ้ งให้ จดั ส่งสินค้ ำไปยังร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และร้ ำนสะดวกซื ้อ
Max Mart ที่ต้องกำร สำหรับสินค้ ำที่มีผ้ ผู ลิตในพื ้นที่หรื อสินค้ ำท้ องถิ่นที่มีเฉพำะบำงพื ้นที่ บริ ษัทกำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรร้ ำน
สะดวกซื ้อสำมำรถส่งคำสัง่ ซื ้อไปยังผู้ผลิตในพื ้นที่ที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกบริ ษัทให้ เป็ นผู้จำหน่ำยสินค้ ำให้ กบั ร้ ำนสะดวกซื ้อ
โดยผู้จดั กำรร้ ำนสะดวกซื ้อสำมำรถสัง่ ซื ้อสินค้ ำได้ เฉพำะรำยกำรที่ได้ รับกำรอนุมตั ิแล้ วเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ปริ มำณและ
มูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำค้ ำที่ไม่ผ่ำนศูนย์กระจำยสินค้ ำหลักมีปริ มำณและมูลค่ำไม่มำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ
จำกศูนย์กระจำยสินค้ ำหลัก
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สำหรับศูนย์กระจำยสินค้ ำหลัก (DC) และศูนย์กระจำยสินค้ ำย่อย (Hub) เจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์กระจำยสินค้ ำ
นอกจำกมีหน้ ำที่รับคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำจำกร้ ำนสะดวกซื ้อ PT Mart และ Max Mart ในพื ้นที่รับผิดชอบ ยังมีหน้ ำที่บริ หำร
จัดกำรกำรสำรองสินค้ ำอุปโภคและบริ โภคภำยในศูนย์กระจำยสินค้ ำให้ เพียงพอสำหรับกำรจัดส่งให้ กบั ร้ ำนสะดวกซื ้อแต่
ละแห่ง โดยส่งคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริ หำรค้ ำปลีกที่สำนักงำนใหญ่ผ่ำนระบบซอฟท์แวร์ กำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำที่มี
ลักษณะเดียวกับที่ใช้ ในร้ ำนสะดวกซื ้อ ทังนี
้ ้ รอบระยะเวลำในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำแต่ละรำยกำรจะขึ ้นอยู่กบั รอบระยะเวลำใน
กำรส่งมอบสินค้ ำของผู้ผลิตแต่ละรำย และปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำที่เหมำะสมในแต่ละครัง้ จะคำนวณได้ จำกปริ มำณ
สินค้ ำเฉลี่ยที่ต้องกระจำยให้ กบั ร้ ำนสะดวกซื ้อในแต่ละวันและคูณจำนวนวันทังหมดตั
้
งแต่
้ วนั ที่สงั่ ซื ้อในครัง้ นี ้จนถึงวันที่
สัง่ ซื ้อในครัง้ ถัดไปและหักด้ วยจำนวนสินค้ ำคงเหลือภำยในศูนย์กระจำยสินค้ ำ เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริ หำรค้ ำปลีกได้ รับคำ
สัง่ ซื ้อจำกศูนย์กระจำยสินค้ ำหลัก (DC) และศูนย์กระจำยสินค้ ำย่อย (Hub) จะสัง่ ซื ้อสินค้ ำไปยังผู้ผลิตสินค้ ำโดยแจ้ งให้
จัดส่งสินค้ ำไปยังศูนย์กระจำยสินค้ ำหลัก (DC) และศูนย์กระจำยสินค้ ำย่อย (Hub)
ผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ เครื่ องยนต์สำหรับจำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT
บริ ษัทสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ เครื่ องยนต์สำหรับจำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT โดยตรงจำกบริ ษัท แอส
แพค ออยล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ หล่อลื่นเครื่ องยนต์ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ Castrol ใน
ประเทศไทย บริ ษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่ องยนต์ ภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และจำหน่ำยให้ กบั
ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทเพื่อนำไปจำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมัน (สถำนีบริ กำร
น ้ำมันประเภท DODO) บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยและกำรตลำดมีหน้ ำที่ บริ หำรจัดกำรกำรสำรองน ้ำมันหล่อลื่น
ในคลังน ้ำมันของบริ ษัทแต่ละแห่งให้ เหมำะสมกับปริ มำณกำรจำหน่ำยภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO และ
ควำมต้ องกำรของตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัท
3.6

การตรวจสอบคุณภาพนา้ มัน

บริ ษัทได้ ลงทุนสร้ ำงศูนย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบน ้ำมันขึ ้นที่คลังน ้ำมันแม่กลอง เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน
ที่ได้ จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำงในแต่ละขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันของศูนย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบน ้ำมันมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนขับรถขนส่งน ้ำมันและผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมัน 2) ตรวจสอบ
คุณภำพน ้ำมันที่รับจำกผู้ค้ำส่งน ้ำมันรำยอื่นและจุดรั บนำ้ มันอื่นโดยเปรี ยบเทียบกับน ้ำมันที่รับจำกโรงกลัน่ นำ้ มัน 3)
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันที่เก็บรักษำในถังบรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) ภำยในคลังน ้ำมัน 4) ตรวจสอบควำมถูกต้ องและ
เที่ยงตรงของอุปกรณ์ จ่ำยนำ้ มัน และ 5) ตรวจสอบคุณภำพนำ้ มันที่จำหน่ำยให้ กับผู้ใช้ นำ้ มันรำยย่อย ทัง้ นี ้ บริ ษัท
กำหนดให้ มีกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน ดังนี ้
3.6.1

กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันในขันตอนกำรรั
้
บน ้ำมันทำงรถ ณ คลังน ้ำมัน

บริ ษัทกำหนดให้ ก่อนกำรรับน ้ำมันทำงรถเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรด้ ำนเทคนิคมีหน้ ำที่ตรวจคุณสมบัติในเบื ้องต้ น
ของน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ขนส่งทำงรถ ซึง่ ได้ แก่ 1) ควำมถ่วงจำเพำะของน ้ำมัน (“ค่ำควำมถ่วง API”) ที่วดั ได้ เปรี ยบเทียบกับค่ำ
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ควำมถ่วง API ของน ้ำมันตำมเอกสำรกำรส่งมอบน ้ำมันและค่ำ API มำตรฐำนของน ้ำมันแต่ละประเภท 2) สีของน ้ำมันที่
ส่งมอบเปรี ยบเทียบกับสีที่หน่วยงำนรำชกำรกำหนดไว้ และ 3) ควำมใสของน ้ำมัน โดยน ้ำมันที่มีคณ
ุ ภำพและมีมำตรฐำน
จะไม่มีตะกอนหรื อสำรอื่นปะปนในน ้ำมัน หำกผลกำรทดสอบคุณสมบัติในเบื ้องต้ น ตรงกับข้ อมูลในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรขนส่งน ้ำมันและเป็ นไปตำมมำตรฐำน เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรด้ ำนเทคนิคจะสุ่มเก็บตัวอย่ำงน ้ำมันจำกรถบรรทุก
น ้ำมันตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด และดำเนินกำรรับน ้ำมันจำกรถบรรทุกน ้ำมันเข้ ำสูถ่ งั บรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) ในคลัง
น ้ำมัน เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรด้ ำนเทคนิคจะรวบรวมและนำส่งตัวอย่ำงน ้ำมันให้ กับศูนย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพ
น ้ำมันเพื่อสุม่ ทดสอบคุณสมบัติของน ้ำมันอย่ำงละเอียดอีกครัง้ สำหรับคลังน ้ำมันแม่กลองที่มีปริ มำณกำรรับน ้ำมันต่อวัน
สูงจะส่งตัวอย่ำงน ้ำมันเพื่อทำกำรสุม่ ทดสอบทุกวัน ในขณะที่คลังน ้ำมันอื่นจะส่งตัวอย่ำงน ้ำมันให้ ศนู ย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบ
คุณภำพน ้ำมันเดือนละครัง้
3.6.2

กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันในขันตอนกำรรั
้
บน ้ำมันทำงเรื อ ณ คลังน ้ำมัน

สำหรับกำรรับน ้ำมันทำงเรื อ น ้ำมันที่รับเป็ นน ้ำมันของลูกค้ ำที่ใช้ บริ กำรรับฝำกน ้ำมันของบริ ษัทเท่ำนัน้ เนื่องจำก
ปั จจุบนั น ้ำมันที่บริ ษัทจำหน่ำยขนส่งทำงรถเพียงอย่ำงเดียว บริ ษัทกำหนดให้ ก่อนกำรรับน ้ำมันเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร
ด้ ำนเทคนิคต้ องตรวจคุณสมบัติในเบื ้องต้ นของน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ขนส่งทำงเรื อเช่นเดียวกับกำรรับน ้ำมันทำงรถ ซึง่ ได้ แก่ ค่ำ
ควำมถ่วง API ของน ้ำมัน สีของน ้ำมัน และควำมใสของน ้ำมัน หำกผลกำรทดสอบคุณสมบัติในเบื ้องต้ น ตรงกับข้ อมูลใน
เอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่งน ้ำมันและเป็ นไปตำมมำตรฐำน เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรด้ ำนเทคนิคจะสุม่ เก็บตัวอย่ำง
น ้ำมันจำกเรื อบรรทุกน ้ำมันตำมหลักเกณฑ์ที่ บริ ษัทกำหนด และดำเนินกำรรับน ้ำมันจำกเรื อบรรทุกน ้ำมันเข้ ำสู่ถงั บรรจุ
น ้ำมัน (Oil Tank) ในคลังน ้ำมัน เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรด้ ำนเทคนิคจะรวบรวมและนำส่งตัวอย่ำงน ้ำมันให้ กับศูนย์
ปฏิ บัติ กำรทดสอบคุณ ภำพน ำ้ มัน เพื่ อ สุ่ม ทดสอบคุณ สมบัติข องน ำ้ มันอย่ำ งละเอี ย ดอี กครั ง้ โดยส่ง ตัว อย่ำ งให้ ศูน ย์
ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันเพื่อทำกำรสุม่ ทดสอบทุกวัน ในกรณีที่ผลกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันในเบื ้องต้ นไม่ผ่ำน
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ลกู ค้ ำเป็ นผู้ตดั สินใจเลือกรับน ้ำมันจำกเรื อบรรทุกน ้ำมันหรื อปฏิเสธกำรรับน ้ำมันดังกล่ำว
เมื่อดำเนินกำรรับน ้ำมันจำกเรื อบรรทุกน ้ำมันเข้ ำสูถ่ งั บรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) แล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรด้ ำน
เทคนิคจะสุม่ เก็บตัวอย่ำงน ้ำมันจำกในถังบรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด และนำส่งให้ กบั ศูนย์
ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันเพื่อสุม่ ทดสอบคุณสมบัติของน ้ำมันอย่ำงละเอียดเพื่อเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของน ้ำมันที่
เก็บรักษำในถังบรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) ในครัง้ ก่อนและภำยหลังกำรรับน ้ำมันในครัง้ นี ้
3.6.3

กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันที่เก็บรักษำภำยในถังบรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) และสำรเติมแต่ง (Additive) ภำยใน
คลังน ้ำมัน

บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรสุม่ เก็บตัวอย่ำงน ้ำมันในถังบรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนดทุกต้ น
เดือนและกลำงเดือน โดยสุ่มเก็บตัวอย่ำงน ้ำมันทังถั
้ งบรรจุน ้ำมันที่จัดเก็บน ้ำมันของบริ ษัทและถังบรรจุน ้ำมันที่จัดเก็บ
น ้ำมันของลูกค้ ำที่ฝำกน ้ำมันไว้ กบั บริ ษัท และนำส่งให้ ศนู ย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมัน เพื่อตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน
ที่จดั เก็บอยู่ในถังบรรจุน ้ำมัน นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกำรสุม่ เก็บตัวอย่ำงน ้ำมันในถังบรรจุน ้ำมัน (Oil Tank) พร้ อมกับกำร
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สุ่มตัวอย่ำงนำ้ มันประจำปี ของเจ้ ำหน้ ำที่กรมธุรกิ จพลังงำนเพื่อตรวจสอบคุณภำพและคุณสมบัติของสำรเติมแต่งใน
ระหว่ำงกำรเก็บรักษำก่อนนำไปใช้ งำน ทังนี
้ ้ สำรเติมแต่ง (Additive) ที่บริ ษัทเก็บรักษำในคลังน ้ำมันเป็ นของลูกค้ ำใช้
บริ กำรรับฝำกน ้ำมันจำกบริ ษัท
3.6.4

กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันในขันตอนกำรจ่
้
ำยน ้ำมันทำงรถบรรทุกน ้ำมัน ณ คลังน ้ำมัน

สำหรับลูกค้ ำที่ใช้ บริ กำรฝำกน ้ำมันของบริ ษัท น ้ำมันที่รับฝำกจำกลูกค้ ำเป็ นน ้ำมันพื ้นฐำน (Base Oil) ที่ต้องผสม
สำรเติมแต่ง (Additive) หรื อน ้ำมันไบโอดีเซล B100 เพื่อให้ ได้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงสำเร็ จรู ปที่พร้ อมใช้ งำน บริ ษัทกำหนดให้
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส่ว นปฏิ บัติ ก ำรด้ ำ นเทคนิ ค ต้ องสุ่ม เก็ บ ตัว อย่ำ งน ำ้ มัน ที่ จ่ ำ ยให้ กับ รถบรรทุก น ำ้ มัน เที่ ย วแรกของวัน ตำม
หลักเกณฑ์ ที่ บริ ษัทกำหนด เพื่อทดสอบควำมถูกต้ องและเที่ยงตรงของเครื่ องผสมและจ่ำยนำ้ มัน โดยเจ้ ำหน้ ำที่ส่วน
ปฏิบตั ิกำรด้ ำนเทคนิคจัดส่งตัวอย่ำงน ้ำมันให้ ศนู ย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันตรวจสอบคุณสมบัติน ้ำมันเชื ้อเพลิง ที่
ออกจำกอุปกรณ์ จ่ำยนำ้ มัน กับคุณสมบัติของนำ้ มันเชือ้ เพลิงตำมข้ อกำหนดของลูกค้ ำ โดยในระหว่ำงกำรจ่ำยน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิงให้ กับรถบรรทุกนำ้ มัน ทัง้ กำรจ่ำยนำ้ มันเชื อ้ เพลิงของบริ ษัทและกำรจ่ำยน ้ำมันเชื อ้ เพลิงให้ กับลูกค้ ำ บริ ษัท
กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรด้ ำนเทคนิคต้ องตรวจคุณสมบัติในเบื ้องต้ นของน ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึ่งได้ แก่ ค่ำควำมถ่วง
API ของน ้ำมัน สีของน ้ำมัน และควำมใสของน ้ำมัน ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลำใน
กำรจ่ำยน ้ำมันให้ กบั รถบรรทุก
3.6.5

กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันในขันตอนกำรรั
้
บน ้ำมันทำงรถ ณ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT

ก่อนกำรรับน ้ำมันจำกรถบรรทุกน ้ำมันเข้ ำสูถ่ งั สำรองน ้ำมัน เชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมันประเภท COCO
บริ ษัทกำหนดให้ ผ้ จู ดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันต้ องตรวจสอบคุณสมบัติในเบื ้องต้ นของน ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึง่ ได้ แก่ ค่ำควำมถ่วง
API สีของน ้ำมัน และควำมใสของน ้ำมัน ทุกครัง้ นอกเหนือจำกกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของซีลน ้ำมันและเอกสำรที่
เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่งน ้ำมัน หำกผลกำรทดสอบคุณสมบัติในเบื ้องต้ นตรงกับข้ อมูลในเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรขนส่ง
น ้ำมันและเป็ นไปตำมมำตรฐำน ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำรน ้ำมันจะดำเนินกำรรับน ้ำมันเข้ ำสูถ่ งั สำรองน ้ำมัน เชื ้อเพลิงและสุม่
เก็บตัวอย่ำงน ้ำมันจำกรถบรรทุกนำ้ มันตำมหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทกำหนดและนำส่งตัวอย่ำงนำ้ มันให้ กับศูนย์ ปฏิบัติกำร
ทดสอบคุณภำพนำ้ มัน ทุกเดือนเพื่อสุ่มทดสอบคุณสมบัติของนำ้ มันอย่ำงละเอียดอีกครั ง้ สำหรั บสถำนีบริ กำรนำ้ มัน
ประเภท DODO บริ ษัทให้ ควำมรู้ กบั ตัวแทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทในเรื่ องกำรตรวจสอบน ้ำมันก่อนรับน ้ำมันเข้ ำสูถ่ ัง
สำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน และกระตุ้นให้ ตวั แทนจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
3.6.6

กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำมันภำยในสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT

บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันมีหน้ ำที่ออกสุม่ ตรวจคุณภำพน ้ำมันในแต่ละ
สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT โดยเจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันจะนำรถตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน (Mobile
Lab) ที่มีเครื่ องมือหลักๆ ในกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันออกไปตรวจสอบคุณภำพน ้ำมัน ณ สถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT และสุม่
เก็บตัวอย่ำงน ้ำมันตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนดเพื่อกลับมำทดสอบที่ศนู ย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันเพิ่มเติม ใน
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แต่ละปี เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ปฏิบตั ิกำรทดสอบคุณภำพน ้ำมันจะออกตรวจสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT ทุกแห่งโดยไม่แจ้ งกำหนดกำร
เข้ ำตรวจสอบน ้ำมันล่วงหน้ ำ
3.7

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย

บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและควำมปลอดภัย บริ ษัทจึงได้ จดั ตังส่
้ วนควำม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมขึ ้นเพื่อทำหน้ ำที่วิเครำะห์และตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในแต่ละส่วนที่อำจส่งผล
กระทบต่อควำมปลอดภัยของพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจำกกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัท และจัดทำเป็ นคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำน และ คู่มือวิธีป้องกันภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ ้น ให้ กบั พนักงำนใน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนแต่ละหน่วยงำนต้ องศึกษำและปฏิบตั ิตำมคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
เคร่งครัด และจัดให้ มีกำรฝึ กซ้ อมวิธีระงับเหตุที่เกิดขึ ้นอย่ำงสม่ำเสมอ โดยเฉพำะแผนกำรระงับเหตุเพลิงไหม้ ภำยในสถำนี
บริ กำรน ้ำมันและคลังน ้ำมัน แผนกำรกู้ภยั สำหรับรถบรรทุกน ้ำมันที่เกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ บริ ษัท ยังเข้ ำร่ วมเป็ นสมำชิ กในสมำคมอนุรักษ์ สภำพแวดล้ อมของกลุ่มอุตสำหกรรมนำ้ มัน (Oil
Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในกำรยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำ
บุคลำกรด้ ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม และเสริ มสร้ ำงควำมร่ วมมือกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรในธุรกิจปิ โตรเลียม
ขนำดใหญ่ในกำรป้องกันและแก้ ไขปั ญหำน ้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน ้ำและพื ้นดิน รวมถึงกำรระงับเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ บริ ษัท
กำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่สว่ นควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อมเป็ นตัวแทนในกำรทำกิจกรรมร่วมกับสมำชิกใน IESG ซึง่ ที่ผำ่ นมำ
บริ ษัทได้ ร่วมกับ IESG และหน่วยงำนรำชกำรจัดฝึ กอบรบเรื่ องกำรป้องกันภัยต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ และบริ ษัทยังสนับสนุน
อุปกรณ์และเจ้ ำหน้ ำที่ในกำรเข้ ำร่วมระงับเหตุฉกุ เฉินต่ำงๆ
3.8

กฎระเบียบที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ

3.8.1

พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2543

พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื อ้ เพลิงได้ กำหนดขึ ้นเพื่อควบคุมและกำกับกำรประกอบธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องกับ
กำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยแบ่งประเภทผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1) ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ได้ แก่ ผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่ที่มีปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันแต่ละชนิดหรื อรวมกัน
ทุกชนิดปี ละตังแต่
้ 100,000 เมตริ กตันขึ ้นไป หรื อมีปริ มำณกำรค้ ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียวปี
ละตังแต่
้ 50,000 เมตริ กตันขึ ้นไป ซึ่งต้ องได้ รับใบอนุญำตจำกรัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงพลังงำนก่อนจึงจะ
ประกอบกำรได้
2) ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ได้ แก่ ผู้ค้ำน ้ำมันรำยย่อยที่มีปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันและก๊ ำซปิ โตรเลียม
เหลวต่อปี ไม่ถึงตำมที่กำหนดไว้ สำหรับผู้ค้ำมำตรำ 7 แต่มีปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันแต่ละชนิดหรื อรวมกันทุก
ชนิดเกินปริ มำณที่รัฐมนตรี ประกำศกำหนด หรื อมีถงั ที่สำมำรถเก็บน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ เกินปริ มำณที่รัฐมนตรี
ประกำศกำหนด ซึง่ ต้ องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนก่อนจึงจะประกอบกำรได้

ส่วนที่ 2 - หน้ ำ 73

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

3) ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 11 ได้ แก่ ผู้ค้ำน ้ำมันซึ่งดำเนินกิจกำรค้ ำน ้ำมันโดยจัดตังเป็
้ นสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน ซึง่ ต้ องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงำนก่อนจึงจะประกอบกำรได้
นอกจำกนี ้ พระรำชบัญญัติกำหนดให้ ผู้ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 12 ซึ่งเป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำม
ชนิดและปริ มำณที่รัฐมนตรี ประกำศกำหนด ต้ องแจ้ งต่ออธิบดีตำมแบบและวิธีกำรที่กำหนดก่อนจึงจะประกอบกำรได้
ทังนี
้ ้ ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 มีหน้ ำที่ยื่นปริ มำณกำรค้ ำประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบต่ออธิบดีก่อนปี ที่
จะทำกำรค้ ำนัน้ และต้ องสำรองน ้ำมันเชื ้อเพลิงชนิดที่กำหนดไว้ ทกุ ขณะไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่กำหนดซึ่งต้ องไม่เกินร้ อยละ 30
ของปริ มำณกำรค้ ำประจำปี รวมถึงมีหน้ ำที่จดั ทำบัญชีเกี่ยวกับปริ มำณน ้ำมันและสถำนที่เก็บน ้ำมันเชื ้อเพลิงแต่ละชนิดที่
นำเข้ ำมำในรำชอำณำจักร ซื ้อ กลัน่ ผลิต ได้ มำ จำหน่ำยไปแล้ ว และที่เหลืออยูใ่ นแต่ละเดือน และจัดทำแผนกำรนำเข้ ำมำ
ในรำชอำณำจักร ซื ้อ กลัน่ ผลิต หรื อ จำหน่ำยซึง่ น ้ำมันในช่วงสำมเดือนถัดไป
พระรำชบัญญัติยงั ให้ อำนำจอธิบดีกำหนดลักษณะและคุณภำพของน ้ำมันเชื ้อเพลิงซึ่งจะทำกำรจำหน่ำย และ
กำหนดมำตรกำรในกำรตรวจสอบลักษณะและคุณภำพของน ้ำมันเชื ้อเพลิง ได้ แก่ กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่เก็บ
รักษำหรื อมีไว้ เพื่อจำหน่ำย และกำรทดสอบลักษณะและคุณภำพน ้ำมันเชื อ้ เพลิงที่เก็บรักษำหรื อมีไว้ เพื่อจำหน่ำย ทังนี
้ ้
ผู้ค้ำนำ้ มันรำยใดจำหน่ำยนำ้ มันที่มีลกั ษณะและคุณภำพแตกต่ำงไปจำกที่กำหนดหรื อไม่ปฏิบัติตำมข้ อกำหนดของ
กฎหมำยหรื อเงื่อนไขที่รัฐมนตรี หรื ออธิบดีกำหนดจะถูกเพิกถอนใบอนุญำต จำคุก หรื อปรับแล้ วแต่กรณี
ภำยใต้ พระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง บริ ษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยมีปริ มำณกำรค้ ำ
น ้ำมันเป็ นไปตำมเกณฑ์กำหนดไว้ สำหรับผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 และให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จึงต้ องได้ รับใบอนุญำตเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 7 และแจ้ งเป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 12 ในขณะที่
บริ ษัทย่อย (ยกเว้ น PTC) ซึง่ ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยมีปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันเป็ นไปตำมตำมเกณฑ์กำหนด
ไว้ สำหรับผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 ต้ องยื่นขอจดทะเบียนเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 และ PTC ซึ่ง
ดำเนินธุรกิจสถำนีบริ กำรน ้ำมันต้ องยื่นขอจดทะเบียนเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 11
3.8.2

พระรำชบัญญัติกำรควบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2542

พระรำชบัญญัติกำรควบคุมน ้ำมันเชือ้ เพลิงได้ กำหนดขึ ้นเพื่อป้องกันควำมเสียหำยและอันตรำยที่อำจมีผลต่อ
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรื อสิง่ แวดล้ อม โดยได้ แบ่งประเภทกิจกำรที่ควบคุมกำรมีน ้ำมันเชื ้อเพลิงไว้ ในครอบครองออกเป็ น
3 ประเภท ดังนี ้
1) กิจกำรควบคุมประเภทที่ 1 ได้ แก่ กิจกำรที่สำมำรถประกอบกำรได้ ทนั ที โดยต้ องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง
2) กิจกำรควบคุมประเภทที่ 2 ได้ แก่ กิจกำรที่ต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวง และเมื่อ
จะเริ่ มประกอบกำรให้ แจ้ งต่อพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่ทรำบก่อน
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3) กิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ได้ แก่ กิจกำรที่ต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงและต้ อง
ขอรับใบอนุญำตตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในกฎกระทรวงก่อนจึงจะประกอบกำรได้
นอกจำกนี ้พระรำชบัญญัติกำรควบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ กำหนดแนวทำงหรื อลักษณะกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ควบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยให้ อำนำจรัฐมนตรี ในกำรออกกฎกระทรวงในเรื่ องต่อไปนี ้
1) กำหนดกำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรใช้ กำรจำหน่ำย กำรแบ่งบรรจุน ้ำมันเชื ้อเพลิง และกำรควบคุมอื่นใด
เกี่ยวกับน ้ำมันเชื ้อเพลิง
2) กำหนดที่ตงั ้ แผนผัง รู ปแบบ และลักษณะของสถำนที่เก็ บรั กษำนำ้ มันเชื อ้ เพลิง สถำนีบริ กำรนำ้ มัน
เชื ้อเพลิง และคลังน ้ำมันเชื ้อเพลิง และกำรบำรุงรักษำสถำนที่ดงั กล่ำว
3) กำหนดลักษณะของถังหรื อภำชนะที่ใช้ ในกำรบรรจุหรื อขนส่ง และกำรบำรุงรักษำถังหรื อภำชนะดังกล่ำว
4) กำหนดคุณสมบัติและกำรฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมน ้ำมันเชื ้อเพลิง
5) กำหนดวิธีกำรปฏิบตั ิงำนและกำรจัดให้ มีและบำรุ งรักษำอุปกรณ์หรื อเครื่ องมืออื่นใดเพื่อประโยชน์ในกำร
ดำเนินกำรตำมข้ อ 1) ถึง 4)
6) กำหนดกำรรับฟั งควำมเห็นของประชำชนตำมควำมเหมำะสมแก่กิจกำรในกำรดำเนินกิจกำรหรื ออนุญำต
ให้ ดำเนินกิจกำรตำมพระรำชบัญญัตินี ้ที่มีผลกระทบต่อประชำชน
7) กำหนดอื่นใดอันจำเป็ นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัตินี ้
ภำยใต้ พระรำชบัญญัติกำรควบคุมน ้ำมันเชือ้ เพลิง สถำนีบริ กำรน ้ำมันเชือ้ เพลิงและคลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงแต่ละ
แห่งต้ องได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ 3 ก่อนที่จะใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
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