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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญ 
 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “PTG”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 มีนำคม 2531 ในนำม บริษัท 

ภำคใต้เชือ้เพลงิ จ ำกดั โดยกลุม่นกัธุรกิจชำวไทยกลุม่หนึง่ เพื่อประกอบกิจกำรคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงและค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ในระยะแรก บริษัทมีคลงัน ำ้มนัอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ คลงัน ำ้มนัชุมพร ซึ่งตัง้อยู่ในอ ำเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร และคลงั
น ำ้มนัแม่กลอง ซึ่งตัง้อยู่ในอ ำเภอแม่กลอง จังหวดัสมุทรสงครำม ลกูค้ำส่วนใหญ่ ณ ขณะนัน้เป็นกลุ่มผู้ประกอบกำร
ประมงและโรงงำนอตุสำหกรรมในภำคใต้ 

 
ต่อมำบริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนั

เชือ้เพลงิส ำเร็จรูปผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ “PT” (“สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT”) เนื่องจำก บริษัทต้องกำร
ขยำยฐำนลกูค้ำไปยงักลุม่ผู้ใช้รถยนต์และผู้ใช้น ำ้มนัรำยยอ่ย นอกจำกนี ้บริษัทยงัลงทนุในคลงัน ำ้มนัเพิ่มขึน้อีกหลำยแห่ง 
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลกีและค้ำสง่น ำ้มนัของบริษัทได้อยำ่งเหมำะสม 

 
สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ได้ให้บริกำรกบัผู้บริโภคมำอยำ่งยำวนำนจนเป็นที่รู้จกัและได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภค 

ท ำให้บริษัทสำมำรถเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ในพืน้ที่ต่ำงๆ ในช่วงที่ผ่ำนมำ จนกระทัง่ ปัจจุบนัสถำนีบริกำร
น ำ้มนั PT มีอยู่ทัว่ทุกภำคในประเทศไทย โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT มีจ ำนวนทัง้สิน้ 574 
สถำน ี

 
ประวตัิควำมเป็นมำและพฒันำกำรที่ส ำคญัของบริษัทสรุปได้ดงันี ้

ปี 2531 : o บริษัทจดทะเบียนก่อตัง้ในนำม บริษัท ภำคใต้เชือ้เพลิง จ ำกดั เมื่อวนัที่ 21 มีนำคม 2531 
โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกับ 1.00 ล้ำนบำท และแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
0.01 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้ 100.00 บำทตอ่หุ้น 

ปี 2535 : o บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 264.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 2.63 
ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้เทำ่กบั 100.00 บำทตอ่หุ้น โดยเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

o บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (“PTC”) จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 7 
กรกฎำคม 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 100.00 ล้ำนบำท และแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 1.00 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้เทำ่กบั 100.00 บำทตอ่หุ้น 

ปี 2536 : o บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 400.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 1.36 
ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้ 100.00 บำทตอ่หุ้น โดยเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

ปี 2537 : o บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 500.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 1.00 
ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้ 100.00 บำทตอ่หุ้น โดยเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

o PTC ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้น โดยบริษัทเข้ำมำเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน PTC โดยถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 
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ปี 2538 : o บริษัทจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั 
o บริษัทเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกเดิม 100.00 บำทต่อหุ้น เป็น 10.00 บำทต่อหุ้น 

สง่ผลให้จ ำนวนหุ้นเพิ่มขึน้จำก 5.00 ล้ำนหุ้น เป็น 50.00 ล้ำนหุ้น 
o บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน 

50.00 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้ 10.00 บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม เป็น
จ ำนวน 5.00 ล้ำนหุ้น และผู้ลงทนุเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 7 รำย เป็นจ ำนวน 20.00 ล้ำน
หุ้น และสว่นท่ีเหลอือีก 25.00 ล้ำนหุ้นยงัไมไ่ด้จ ำหนำ่ย 

ปี 2544 : o บริษัทลดทนุจดทะเบียนลงเหลือ 750.00 ล้ำนบำท โดยให้ลดทนุจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้
ออกและเสนอขำย จ ำนวน 250.00 ล้ำนบำท หรือเทำ่กบั 25.00 ล้ำนหุ้น 

o บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,250.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 
50.00 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้ 10.00 บำทต่อหุ้น โดยเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม จ ำนวน 
12.45 ล้ำนหุ้น และเสนอขำยให้กับสถำบนักำรเงินแห่งหนึ่ง จ ำนวน 37.55 ล้ำนหุ้น ซึ่ง
เป็นไปตำมสญัญำประนอมหนีท้ี่บริษัทตกลงไว้กับสถำบนักำรเงินดงักล่ำว (“หุ้นเจ้ำหนี ้
สถำบนักำรเงิน”) 

ปี 2547 : o บริษัทได้ท ำสญัญำปรับโครงสร้ำงหนีก้ับบริษัทบริหำรสินทรัพย์แห่งหนึ่ง ซึ่งรับโอนหนี ้
บำงสว่นมำจำกสถำบนักำรเงินแหง่หนึง่ (“ภำระหนีก้บับริษัทบริหำรสนิทรัพย์”) ส ำหรับหนี ้
สว่นท่ีเหลอืที่ยงัไมไ่ด้โอนมำยงับริษัทบริหำรสนิทรัพย์ (“ภำระหนีก้บัสถำบนักำรเงินเดิม”) 
บริษัทได้เจรจำเพื่อหำแนวทำงในกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้

ปี 2548 : o PTC เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 600.00 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 5.00 
ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้ เทำ่กบั 100.00 บำทตอ่หุ้น โดยออกและเสนอขำยทัง้จ ำนวนให้กบั
บริษัท 

ปี 2549 : o บริษัทได้เจรจำกับนำงเลิศลกัษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ภูบดินทร์ 
จ ำกดั (“ภูบดินทร์”) ให้เข้ำมำลงทุนในบริษัท โดยนำงเลิศลกัษณ์ ณัฏฐสมบรูณ์ ให้เงินกู้
ยืมกบับริษัทเพื่อช ำระหนี ้(ทัง้ภำระหนีก้บับริษัทบริหำรสินทรัพย์ และภำระหนีก้บัสถำบนั
กำรเงินเดิม) ตำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหนีท้ี่บริษัทได้ตกลงร่วมกบับริษัทบริหำรสินทรัพย์
และสถำบนักำรเงินดงักล่ำว นอกจำกนี ้นำงเลิศลกัษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ ยงัได้เข้ำซือ้หุ้ น
สำมญัของบริษัท (หุ้นเจ้ำหนีส้ถำบนักำรเงิน) จำกสถำบนักำรเงินดงักลำ่ว สง่ผลให้นำง
เลศิลกัษณ์ ณฏัฐสมบรูณ์ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทรำยหนึง่ และภบูดินทร์มีฐำนะเป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงของบริษัท 

ปี 2552 : o บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท พีระมิด 
ออยล์ จ ำกดั (“PMO”) ทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 
จ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น และบริษัทได้เข้ำซือ้หุ้น 
จ ำนวน 9,997 หุ้น จำกคณะท ำงำนที่ด ำเนินกำรจดัตัง้ PMO ในรำคำหุ้นละ 100.00 บำท 
ซึง่เทำ่กบัมลูคำ่หุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อจดัตัง้บริษัท ตอ่มำบริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มขึน้อีก 1 หุ้น 
จำกคณะท ำงำน ในรำคำหุ้นละ 100.00 บำท ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำหุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อ
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จดัตัง้บริษัท 
o บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท แอล

ไพน์ ออยล์ จ ำกดั (“APO”) ทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญั จ ำนวน 10,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้เทำ่กบั 100.00 บำทตอ่หุ้น และบริษัทได้เข้ำซือ้
หุ้น จ ำนวน 9,997 หุ้น จำกคณะท ำงำนที่ด ำเนินกำรจดัตัง้ APO ในรำคำหุ้นละ 100.00 
บำท ซึง่เทำ่กบัมลูคำ่หุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อจดัตัง้บริษัท 

ปี 2554  o บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท เอ็มไพร์ 
ออยล์ จ ำกดั (“EPO”) ทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 
จ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น และบริษัทได้เข้ำซือ้หุ้น 
จ ำนวน 9,997 หุ้น จำกคณะท ำงำนที่ด ำเนินกำรจดัตัง้ EPO ในรำคำหุ้นละ 100.00 บำท 
ซึง่เทำ่กบัมลูคำ่หุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อจดัตัง้บริษัท ตอ่มำบริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มขึน้อีก 1 หุ้น 
จำกคณะท ำงำน ในรำคำหุ้นละ 100.00 บำท ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำหุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อ
จดัตัง้บริษัท 

o บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท เอเวอร์
เรสต์ ออยล์ จ ำกดั (“EVO”) ทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้น
สำมญั จ ำนวน 10,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้เทำ่กบั 100.00 บำทตอ่หุ้น และบริษัทได้เข้ำซือ้
หุ้น จ ำนวน 9,997 หุ้น จำกคณะท ำงำนที่ด ำเนินกำรจดัตัง้ EVO ในรำคำหุ้นละ 100.00 
บำท ซึง่เทำ่กบัมลูค่ำหุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อจดัตัง้บริษัทต่อมำบริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มขึน้อีก 
1 หุ้น จำกคณะท ำงำน ในรำคำหุ้นละ 100.00 บำท ซึ่งเท่ำกบัมลูค่ำหุ้นสำมญัที่ได้ช ำระ
เพื่อจดัตัง้บริษัท 

o บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท 
แอตลำส ออยล์ จ ำกดั (“ALO”) ทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสำมญั จ ำนวน 10,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้เทำ่กบั 100.00 บำทตอ่หุ้น และบริษัทได้เข้ำ
ซือ้หุ้น จ ำนวน 9,997 หุ้น จำกคณะท ำงำนที่ด ำเนินกำรจดัตัง้ ALO ในรำคำหุ้นละ 100.00 
บำท ซึง่เทำ่กบัมลูคำ่หุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อจดัตัง้บริษัท 

o บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยช่ือ บริษัท แอนดีส 
ออยล์ จ ำกดั (“ADO”) ทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 
จ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น และบริษัทได้เข้ำซือ้หุ้น 
จ ำนวน 9,997 หุ้น จำกคณะท ำงำนที่ด ำเนินกำรจดัตัง้ ADO ในรำคำหุ้นละ 100.00 บำท 
ซึง่เทำ่กบัมลูคำ่หุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อจดัตัง้บริษัท 

o จดทะเบียนเปลีย่นช่ือบริษัทเป็นบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) 
ปี 2555  o บริษัทได้รับอนมุตัิมำตรฐำน ISO 9001 ส ำหรับกำรรับ จดัเก็บ และจ่ำยผลิตภณัฑ์น ำ้มนั

เชือ้เพลงิ (น ำ้มนัเบนซิน และน ำ้มนัดีเซล) ณ คลงัสำขำแมก่ลอง 
o PTC ลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 439.98 ล้ำนบำท โดยลดมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกเดิม 

100.00 บำทตอ่หุ้น เหลอื 73.33 บำทตอ่หุ้น เพื่อล้ำงขำดทนุสะสมของ PTC 
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o บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ำกัด (“PRN”) ทุนจด
ทะเบียนเท่ำกบั 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำที่
ตรำไว้เทำ่กบั 100.00 บำทตอ่หุ้น 

o บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ำกัด (“OLP”) ทุนจด
ทะเบียนเท่ำกบั 1.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำที่
ตรำไว้เทำ่กบั 100.00 บำทตอ่หุ้น 

o บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยช่ือ บริษัท กำแฟ
พันธุ์ ไทย จ ำกัด (“กำแฟพันธุ์ไทย”) ทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 5.00 ล้ำนบำท โดยแบ่ง
ออกเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 50,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้เท่ำกบั 100 บำทต่อหุ้น และบริษัท
ได้เข้ำซือ้หุ้น จ ำนวน 49,997 หุ้น จำกคณะท ำงำนที่ด ำเนินกำรจดัตัง้กำแฟพนัธุ์ไทย ใน
รำคำหุ้นละ 100.00 บำท ซึง่เทำ่กบัมลูคำ่หุ้นสำมญัที่ได้ช ำระเพื่อจดัตัง้บริษัท 

o ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้จำกเดิม 10.00 
บำทต่อหุ้น เป็น 1.00 บำทต่อหุ้น ส่งผลให้จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและเรียกช ำระแล้ว
เพิ่มขึน้จำก 125.00 ล้ำนหุ้น เป็น 1,250 ล้ำนหุ้น และเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 420.00 
ล้ำนบำท โดยให้เสนอขำยต่อประชำชนเป็นจ ำนวน 386.60 ล้ำนหุ้น และให้เสนอขำยต่อ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนเป็นจ ำนวน 33.40 ล้ำนหุ้น 

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งน ำ้มันเชือ้เพลิงเป็นหลกั ทัง้นี ้น ำ้มันเชือ้เพลิงที่บริษัท

จ ำหน่ำยสว่นใหญ่สัง่ซือ้โดยตรงมำจำกบริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“ไทยออยล์” หรือ “TOP”) และขนสง่โดยกอง
รถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัทจำกโรงกลัน่น ำ้มนัไทยออยล์ เพื่อจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำ น ำ้มนัเชือ้เพลิงสว่นใหญ่บริษัทจ ำหน่ำย
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมให้กับกลุ่มผู้ ใช้รถยนต์และกลุ่มผู้ ใช้น ำ้มันอื่น (เช่น เกษตรกรที่ใช้น ำ้มันส ำหรับเคร่ืองจักร
กำรเกษตร เป็นต้น) ผำ่นสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ทัง้นี ้สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT สำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

 
1) สถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท (Company Owned Outlet) 

สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT สว่นใหญ่ที่ให้บริกำรในปัจจุบนัเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท
และบริหำรงำนโดยบริษัท (Company Owned Company Operated) (“สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO”) ทัง้นี ้PTC 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะเป็นเจ้ำของหรือเป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO นี ้และด ำเนินกำร
จ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบักลุม่ผู้ใช้รถยนต์และผู้ใช้น ำ้มนัทัว่ไปโดยตรง 

 
2) สถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีเป็นของผู้ประกอบกำรท่ีได้รับสทิธ์ิจำกบริษัท (Franchise) 

สถำนีบริกำรน ำ้มนั PT อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัท่ีกรรมสิทธ์ิและกำรบริหำรงำนเป็นของ
ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ได้รับอนุญำตให้ใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT จำกบริษัท (Dealer Owned Dealer 
Operated) (“สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO”) ทัง้นี ้ผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO (“ตวัแทน
จ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท”) จะเป็นเจ้ำของสถำนีบริกำรน ำ้มนัหรือเป็นเจ้ำของสิทธิกำรเช่ำในสถำนีบริกำรน ำ้มนัและท ำ
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หน้ำที่บริหำรงำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัมำตรำ 10 จะเป็นผู้
จ ำหน่ำยน ำ้มันเชือ้เพลิงให้กับตัวแทนจ ำหน่ำยน ำ้มันของบริษัทที่อยู่ในพืน้ที่ควำมรับผิดชอบ โดยบริษัทจะให้ควำม
ช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำในด้ำนต่ำงๆ กับตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท เช่น กำรออกแบบแปลนสถำนีบริกำร กำร
ลงทนุและกำรบริหำรงำน และกำรสนบัสนนุวสัดแุละอปุกรณ์ เช่น สทีำอำคำรเพื่อตกแตง่สถำนีบริกำรน ำ้มนั, เสำสงูแสดง
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PT และรำคำน ำ้มนั และธงตรำสนิค้ำของไทยออยล์ที่แสดงถึงกำรรับรองคณุภำพน ำ้มนัจำกไทยออยล์ 
รวมถึงป้ำยแสดงชนิดตำ่งๆ เป็นต้น เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท DODO แตล่ะแหง่มีรูปแบบและคณุภำพ
เดียวกนักบัสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO 

 
นอกจำกนี ้บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัมำตรำ 10 ยงัจ ำหน่ำยน ำ้มนัให้กบักลุม่ผู้ประกอบกำรสถำนี

บริกำรน ำ้มนัอิสระที่ไมไ่ด้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของผู้ ค้ำน ำ้มนัขนำดใหญ่ และกลุม่ผู้ ค้ำสง่น ำ้มนัรำยอื่น (“ผู้ ค้ำน ำ้มนั
ประเภท Jobber”) ซึง่ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะพ่อค้ำคนกลำง โดยในธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงจะเรียกผู้ประกอบกำร
กลุม่นีว้่ำ Jobber บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัมำตรำ 10 ยงัจ ำหน่ำยน ำ้มนัโดยตรงให้แก่กลุม่ผู้ประกอบกำร
อตุสำหกรรมที่ต้องใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 

2543 ที่ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั 1) ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 2) ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น และ 3) 
ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่ต้องใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรด ำเนินธุรกิจ ที่อยู่ในพืน้ที่ควำมรับผิดชอบ บริษัทยงัจดทะเบียน
เป็นผู้ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 12 แหง่พระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 โดยให้บริกำรขนสง่และ
ขนถ่ำยน ำ้มนัให้กบับริษัทยอ่ยของบริษัทและลกูค้ำในกลุม่ธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้บริกำรรับฝำก
น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น 

 
- บริษัท ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 

 
บริษัท ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“PTC”) ตัง้อยู ่ณ เลขท่ี 90 อำคำรไซเบอร์เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ ชัน้ 

33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 PTC จดทะเบียนเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ที่
ประกอบธุรกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิงผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT ซึ่งเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO นอกจำกนี ้
PTC ยงัด ำเนินธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT โดยใช้ช่ือร้ำนสะดวกซือ้ว่ำ PT Mart (“ร้ำนสะดวกซือ้ PT 
Mart”) ซึง่ปัจจบุนั PTC อยูร่ะหวำ่งกำรปรับปรุงภำพลกัษณ์และรูปแบบกำรให้บริกำร โดยร้ำนสะดวกซือ้ที่จะเปิดใหม ่และ
ร้ำนสะดวกซือ้ PT Mart ที่มีศกัยภำพในกำรให้บริกำรสงูจะได้รับกำรปรับปรุงตำมรูปแบบ และมำตรฐำนกำรบริกำรแบบ
ใหม่ และใช้ช่ือเป็นร้ำนสะดวกซือ้ Max Mart และ PTC ยังจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หล่อลื่นเคร่ืองยนต์เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
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Castrol ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยเช่ำพืน้ที่ภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มัน
ประเภท COCO เพื่อด ำเนินธุรกิจ 

 
- บริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 10 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 แห่ง

พระรำชบญัญัติกำรค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 จ ำนวนทัง้สิน้ 8 บริษัท (“บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 10”) ได้แก่ 

o บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ำกดั (“PMO”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98 
o บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ำกดั (“APO”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 
o บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ำกดั (“EPO”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98 
o บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ำกดั (“EVO”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.98 
o บริษัท แอตลำส ออยล์ จ ำกดั (“ALO”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 
o บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ำกดั (“ADO”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 
o บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ำกดั (“PRN”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 
o บริษัท โอลมิปัส ออยล์ จ ำกดั (“OLP”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 
 
บริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 10 ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 90 อำคำรไซเบอร์เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ 

ชัน้ 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำม
มำตรำ 10 ทัง้หมดประกอบธุรกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กับ 1) ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 2) ผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอื่น 
และ 3) ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมที่ต้องใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิงในกำรด ำเนินธุรกิจ  ที่อยู่ในพืน้ที่ควำมรับผิดชอบของบริษัท
ย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 แต่ละบริษัท ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้คลงัน ำ้มนัแต่ละแห่งจ ำหน่ำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิงโดยบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 จ ำนวน 1 ถึง 2 บริษัท โดยจ ำนวนบริษัทย่อยที่ดแูล
ขึน้อยูก่บัปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิของแตล่ะคลงั เนื่องจำกบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิตำมมำตรำ 10 
ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิตอ่ปีเกินกวำ่ปริมำณที่กฎหมำยก ำหนด (100,000 เมตริกตนั) ดงันัน้ หำกคลงัน ำ้มนัใด
ที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงต่อปีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จนเกินกว่ำปริมำณที่บริษัทย่อยที่รับผิดชอบคลงัน ำ้มนันัน้ๆ 
จะสำมำรถจ ำหน่ำยได้ บริษัทก็จะด ำเนินกำรจดัตัง้บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงตำมมำตรำ 10 บริษัทใหม่ เพื่อ
รองรับปริมำณกำรจ ำหนำ่ยน ำ้มนัท่ีเพิ่มขึน้ 

 
- บริษัท กำแฟพนัธุ์ไทย จ ำกดั 

บริษัท กำแฟพนัธุ์ไทย จ ำกดั (“กำแฟพนัธุ์ไทย”) ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 90 อำคำรไซเบอร์เวิร์ลด ทำวเวอร์ เอ ชัน้ 
33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 โดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.99 กำแฟพนัธุ์ไทยด ำเนินธุรกิจร้ำนกำแฟภำยในสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT โดยใช้ช่ือร้ำนกำแฟว่ำ “กำแฟพนัธุ์ไทย” (“ร้ำน
กำแฟพนัธุ์ไทย”) 
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2.3 โครงสร้างการถอืหุ้นในกลุ่มบริษัท 
 

 
 

2.4 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 
 

ธุรกิจ  
2552 2553 2554 ปี 2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. รำยได้จำกธรุกิจค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิภำยใต้สถำนี

บริกำรน ำ้มนั PT 
PTG และบริษัทย่อย         

1.1) รำยได้จำกธรุกิจค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ผ่ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนัของบริษัท 
(สถานีบริการน ้ามนัประเภท COCO) 

PTC 4,039.85 41.3 7,432.19 47.1 11,905.46 42.6 19,728.41 47.2 

1.2) รำยได้จำกธรุกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบั
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ้มนัของบริษัท 
(สถานีบริการน ้ามนัประเภท DODO) 

PTG และบริษัทย่อย 
(ยกเว้น PTC) 

4,058.82 41.5 5,518.34 35.0 7,029.76 25.1 8,064.67 19.3 

2. รำยได้จำกธรุกิจค้ำสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กบัผู้ ค้ำ
น ำ้มนัรำยอ่ืนและผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม 

PTG และบริษัทย่อย 
(ยกเว้น PTC) 

1,179.92 12.1 2,455.35 15.6 8,610.33 30.8 13,629.46 32.6 

3. รำยได้จำกธรุกิจขนสง่และขนถ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ PTG 39.35 0.4 29.57 0.2 18.09 0.1 13.27 0.0 
4. รำยได้จำกธรุกิจร้ำนสะดวกซือ้ภำยในสถำนีบริกำร

น ำ้มนั PT 
PTC 

 
165.64 1.7 204.51 1.3 228.78 0.8 230.76 0.6 

5. รำยได้อ่ืน 1/ PTG และบริษัทย่อย 290.18 3.0 127.77 0.8 158.95 0.6 152.75 0.4 

หมำยเหต:ุ 1/ รำยได้อ่ืน ประกอบไปด้วย 1) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรให้บริกำรอ่ืน เชน่ กำรให้บริกำรรับฝำกน ำ้มนัเชือ้เพลิงกับผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยอ่ืน 
กำรให้เช่ำทรัพย์สิน และกำรค้ำปลีกและค้ำส่งผลิตภณัฑ์หล่อลื่นรถยนต์ เป็นต้น และ 2) รำยได้จำกรำยกำรพิเศษ เช่น รำยได้เงินชดเชยกำร
ปรับลงรำคำน ำ้มนั และก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี ้เป็นต้น 

 
 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ำกดั บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ำกดั 

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ำกดั บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จ ำกดั 

บริษัท แอตลำส ออยล์ จ ำกดั บริษัท แอนดีส ออยล์ จ ำกดั 

ร้อยละ 99.98 ร้อยละ 99.97 

ร้อยละ 99.98 ร้อยละ 99.98 

ร้อยละ 99.97 ร้อยละ 99.97 

ร้อยละ 99.97 ร้อยละ 99.97 

บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ำกดั บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ำกดั 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 

บริษัท กำแฟพนัธุ์ไทย จ ำกดั 

ร้อยละ 99.99 

ร้อยละ 99.99 
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2.5 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 
บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะเป็นผู้ ให้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัที่ครอบคลมุพืน้ที่ในแต่ละจงัหวดัในประเทศไทย

โดยเป็นมำตรฐำนเดียวกนั เพื่อให้ผู้ ใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT สำมำรถมัน่ใจได้ว่ำจะได้รับกำรบริกำรและน ำ้มนั
เชือ้เพลงิที่มีคณุภำพเดียวกนัไม่ว่ำจะอยู่ในพืน้ที่ใดในประเทศไทย ดงันัน้ ในระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ บริษัทจะมุ่งเน้นกำร
เพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้สถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO และสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท 
DODO โดยบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เนื่องจำกเป็นสถำนีบริกำรน ำ้มนั
ที่บริษัทยอ่ยเป็นผู้บริหำรงำนเอง บริษัทจึงมัน่ใจได้วำ่จะสำมำรถควบคมุมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้อยำ่งเต็มที่ ทัง้นี ้บริษัท
ตัง้เป้ำหมำยที่จะเพิ่มจ ำนวนสถำนีบริกำรน ำ้มนัประเภท COCO เฉลี่ยปีละประมำณ 100 สถำนีและสถำนีบริกำรน ำ้มนั
ประเภท DODO เฉลีย่ปีละประมำณ 25 สถำนใีน 5 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อให้ก้ำวไปสูห่นึง่ในผู้น ำด้ำนสถำนีบริกำรน ำ้มนั 


