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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ปี	 2556	 นับเป็นอีกปีหน่ึงของการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญหลาย
ประการของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์	 และเปล่ียนแปลงรูปแบบของสถานี
บริการน้ำามัน	 พีที	 ให้มีความทันสมัยย่ิงข้ึน	 ซ่ึงรวมไปถึงการเปิดร้าน	
กาแฟ	 “พันธ์ุไทย”	 เป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร	 ณ	 อาคาร 
ไซเบอร์เวิร์ลด,	การเปิดคลังน้ำามันเช้ือเพลิงแห่งใหม่ท่ีจังหวัดพิษณุโลก	
และท่ีสำาคัญก็คือการท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก	 พร้อมท้ังได้นำาหลักทรัพย์เข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใต้ช่ือย่อว่า	“PTG”	 
และนำาเงินส่วนใหญ่ท่ีได้จากการระดมทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยาย
ธุรกิจของบริษัท	เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย	และแนวคิดของบริษัท
ท่ีว่า	“ท่ีไหนมีคนไทย	พีทีจะไปถึง	เพ่ือเป็นท่ี	1	ในใจคนไทยท้ังประเทศ”	
และจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในปีท่ีผ่านมา ได้ส่งผลให้บริษัทมี
จำานวนสถานีบริการน้ำามัน	 พีที	 มากกว่า	 700	 แห่งท่ัวประเทศ	 ณ	 
ส้ินปี 2556 และสามารถสร้างรายได้รวมจากการดำาเนินธุรกิจเป็นจำานวน
ถึง	 47,856	 ล้านบาท	 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี	 2555	 เป็นจำานวน	 6,038	 
ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	14	ซ่ึงถือเป็นรายได้รวมท่ีสูงสุดนับต้ังแต่
ท่ีมีการก่อต้ังบริษัทในปี	 2531	 เป็นต้นมา	 และมียอดปริมาณการ
จำาหน่ายน้ำามันจำานวน	1,577.50	ล้านลิตร	เพ่ิมข้ึนจากปี	2555	จำานวน	
1,372.53	ล้านลิตร	คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	14
 
	 และนอกเหนือไปจากการมุ่งมั่นสร้างผลการดำาเนินงานที่ดี	 โดย
มนีโยบายการดำาเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส	ยดึถือหลกัธรรมาภบิาล	และ
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีแล้วนั้น	 บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญกับ

การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย	 โดยในปี	
2556 นั้น บริษัทได้ให้การสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่องแก่ “มูลนิธิ
พระดาบส”	 ซ่ึงเป็นโครงการในพระราชดำาริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	และเป็นองค์กรการกุศลสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์มุ่ง
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ	อบรม
คุณธรรม	และศีลธรรม	เพื่อให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะ	สร้าง
ตนเอง	ช่วยเหลือครอบครัว	สังคม	และประเทศชาต	ิโดยมีโรงเรียน
พระดาบสเป็นโรงเรียนของมูลนิธ	ิ

	 สำาหรับในปี	 2557	 บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจด้าน
ต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มจำานวนของ
สถานบีรกิารน้ำามนั	พที	ีทีม่มีาตรฐานในทุกพืน้ทีข่องประเทศไทย	เพือ่
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจว่า	 จะได้รับน้ำามันเช้ือเพลิงที่มีคุณภาพ		
สูงสุด	และการบริการที่ด	ีอันจะเป็นการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท
ในการท่ีจะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำาด้านสถานีบริการน้ำามันของ
ประเทศ

	 สุดท้ายนี้	 ในนามของคณะกรรมการ	 บริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	
จำากัด	(มหาชน)	ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พันธมิตร	คู่ค้า	
และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้ร่วมกันสนับสนุน	และให้ความ
ไว้วางใจต่อบริษัท	 จนทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จในการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งรวมไปถึงทีมผู้บริหาร	และพนักงานทุกท่านที่
ได้ร่วมกันมุ่งม่ัน และทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทด้วยดีเสมอมา 

พล.ต.อ.
(	สุนทร	ซ้ายขวัญ	)

ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 จำากัด	
(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ	3	
ท่าน	โดย	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ	ประธานกรรมการตรวจ
สอบ	นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	และนายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์	เป็น
กรรมการตรวจสอบ	 ในปี	 2556	 จัดการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ทั้งสิ้น	7	ครั้ง	ซึ่งการประชุมในบางครั้ง	คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภายใน	และได้
แสดงความเห็น	 รวมท้ังข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามท่ีพึงจะเป็น	 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท	 และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดียวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี	
และการมรีะบบการตรวจสอบภายในท่ีดี	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ
และความระมัดระวัง	รอบคอบ	มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน	โดยสรุปได้ดังนี้

• เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้มีการทำางานท่ีเป็นระบบ  
มีการสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท	 เกิดความรู้	 
ความเข้าใจ	 อันจะทำาให้ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• การบริหารจดัการความเสีย่งท้ังระดบัองค์กรและระดบัหนว่ยงาน	
โดยเน้นให้มีการพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการ 
ปฏิบัติงาน

• การให้ความสำาคัญของการปฏบัิติงานของผูบ้ริหารและพนกังาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อกำาหนดต่างๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระสำาคัญของผลการดำาเนินงาน

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินประจำาปี	 2556	 นโยบายบัญชีท่ีสำาคัญ	 รวมถึงรายการ
ระหวา่งกัน	รายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชนร่์วมกับฝา่ย
จดัการและผูส้อบบญัชี	ตลอดจนไดส้อบถามผูส้อบบญัชีในเร่ืองความ
ถูกต้อง	 ครบถ้วนของงบการเงิน	 การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญ
ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน	 ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ
บันทึกบัญชี	 และขอบเขตการตรวจสอบ	 การเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
ถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี	เพื่อให้
มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานบญัชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	รวมท้ังมกีารเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงินอย่างเพยีงพอ	และทันเวลา	เพือ่เปน็ประโยชนกั์บ
นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการ 
ตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน	 และของผู้สอบบัญชี	 เก่ียวกับ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน	รวมท้ังการปรับปรุงการปฎิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการ	ตามข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	มคีวามเห็นวา่	ระบบการควบคุมภายในของบรษิทั	มคีวาม
เพียงพอและเหมาะสม	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้หารือ
กับผู้บริหารส่วนตรวจสอบภายในอย่างสม่ำาเสมอและเหมาะสม

3. การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน	 แผนงาน
และแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง	รวมท้ังพจิารณา	และสอบ
ทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส	 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำาไป
ปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน	 โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก	โอกาสทีจ่ะเกิดผลกระทบ	และการบรหิารจดัการความเสีย่ง	
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการได้ประเมิน
ความเสี่ยงล่วงหน้า	 และจัดการความเสี่ยงโดยกำาหนดมาตรการ 
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตาม
ระบบงานที่กำาหนดไว้	 การดำาเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม	 จรรยาบรรณ	
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนข้อกฎหมายอื่นๆ	 ที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยง
กัน	และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รายงานของ
กรรมการทีเ่ก่ียวข้อง พบว่ากรรมการบรษิทัและพนกังานไดป้ฏบัิตติาม
หลักการที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ 
ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกในจริยธรรมและคุณธรรม 
อย่างสม่ำาเสมอ	และต่อเนื่อง	นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม
ทั้งคณะ	และการประเมินตนเอง	ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี	ซึ่งผลสรุป
อยู่ในระดับน่าพึงพอใจมาก
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5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการ
อย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมี
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2556
 บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ได้รับ
การคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 
2553 - 2556 และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำานวน 1 คร้ัง เพ่ือขอความเห็น
จากผู้สอบบัญชี ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการประสานงานร่วมกับ
ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปี
ทีผ่า่นมา คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ ผูส้อบบญัชมีคีวาม
เป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน่าพอใจ 

7. ความเหน็และขอ้สงัเกตโดยรวมจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อกำาหนดของสำานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า  
และลูกค้า รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ของบริษัท ว่าการดำาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามข้อกำาหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณ
ที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลในภาพรวมเป็น
รายคณะประจำาปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดย
รวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน

พล.ต.อ.
( สุนทร ซ้ายขวัญ )

ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายเทียร เมฆานนท์ชัย
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

พลตำารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางฉัตรแก้ว คชเสนี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

นางเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์
กรรมการบริษัท

นายรังสรรค์ พวงปราง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
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ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

Homepage

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน)

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

1.	 ธุรกิจค้าปลีกน้ำามันผ่านสถานีบริการน้ำามันที่บริษัทเป็นผู้บริหารงาน	(สถานีบริการน้ำามันประเภท	 
 COCO) 
2.	 ธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับ	1)ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทเพ่ือจำาหน่ายภายในบริการน้ำามัน
	 ท่ีตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทเป็นผู้บริหาร	(สถานีบริการน้ำามันประเภท	DODO)	2)	ผู้ค้าน้ำามัน
	 รายอื่น	3)	ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำามันเชื้อเพลิงในการดำาเนินธุรกิจ
3.	 ธุรกิจการให้บริการขนส่ง	และขนถ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง
4.	 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำามัน

0107538000703

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

www.ptgenergy.co.th

หุ้นสามัญ	1,670,000,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

1	บาทต่อหุ้น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท
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จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้

โทรศัพท์

โทรสาร

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นสามัญ	6,000,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

73.33	บาทต่อหุ้น

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

บริษัท	พีระมิด	ออยล์	จำากัด

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10

0105552004590

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

100	บาทต่อหุ้น

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

บริษัท	ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	จำากัด

ข้อมูลการลงทุนของบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2556)

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

ผู้ค้ำาน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	11

0105535099511



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน)12

บริษัท	แอลไพน์	ออยล์	จำากัด

บริษัท	เอ็มไพร์	ออยล์	จำากัด

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10

0105552004522

0105554077471

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

100	บาทต่อหุ้น

100	บาทต่อหุ้น

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้
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บริษัท	เอเวอร์เรสต์	ออยล์	จำากัด

บริษัท	แอนดีส	ออยล์	จำากัด

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10

0105554093280

0105554147673

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

100	บาทต่อหุ้น

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้

100	บาทต่อหุ้น

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้
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บริษัท	แอตลาส	ออยล์	จำากัด

บริษัท	โอลิมปัส	ออยล์	จำากัด

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10

0105554147681

0105555130588

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

100	บาทต่อหุ้น

100	บาทต่อหุ้น

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้
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บริษัท	พิเรนีส	ออยล์	จำากัด

บริษัท	กาแฟพันธุ์ไทย	จำากัด

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10

ร้านกาแฟภายใต้ชื่อร้าน	“กาแฟพันธุ์ไทย”

0105555130570

0105555139534

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

0	2168	3377,	0	2168	3388

0	2168	3379,	0	2168	3389

หุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

หุ้นสามัญ	50,000	หุ้น	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

100	บาทต่อหุ้น

100	บาทต่อหุ้น

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้

ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

จำานวนหุ้นและชนิดของ
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้
ทั้งหมด

มูลค่าที่ตราไว้
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เลขานุการบริษัท 

สถานที่ติดต่อ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์		

โทรศัพท์		

โทรศัพท์		

โทรสาร

โทรสาร

โทรสาร

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายรังสรรค์	พวงปราง

เลขที่	90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	เอ	ชั้นที่	33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

316/32	ซอยสายน้ำาทิพย์	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

เลขที่	93/1	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

เลขที่	62	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110		

0	2259	5300	

0	2627	3443	

0	2229	2800

0	2259	8956	

0	2627	3250	

0 2654 5427

บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

บริษัท	แอลเอส	ฮอไรซัน	จำากัด

ข้อมูลอ้างอิง
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
31 ธันวาคม 2554

(ตรวจสอบ)
31 ธันวาคม 2555

(ตรวจสอบ)
31 ธันวาคม 2556

(ตรวจสอบ)

(ล้านบาท)

2,893.963,915.535,971.15

41,723.6847,694.19 27,816.71

1.000.891.20

8.17

1.801.860.87

6.808.51

1,861.492,544.712,782.71

39,991.3845,435.19 26,742.18

172.71300.84364.12

41.93

13.5615.3211.74

3.864.154.74

6.32 9.02

45.1138.20

1,032.471,370.82

1,325.791,963.79 832.79

2.081.200.99

8.58

1.390.900.37

0.810.810.65

27.9520.17 27.22

7.989.42

340.37312.33 226.42		

44.0552.9342.30

1.67

n.a.n.a.51.56	*

24.4213.70

9.68 11.13	

0.020.08

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

ผลการดำาเนินงาน

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

ต้นทุนจากการขายสินค้าและให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กำาไรสำาหรับปี

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

อัตรากำาไรขั้นต้น

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ระยะเวลาชำาระหนี้

อัตรากำาไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย

Cash	Cycle

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน

อัตราการจ่ายเงินปันผล

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

(เท่า)

(วัน)

(เท่า)

(วัน)

(เท่า)

(วัน)

(วัน)

*	หมายเหตุ	:	คำานวณจากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี	2556	หารด้วยกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ซึ่งยังไม่รวมเงินปันผลที่จะได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

10.00

3,188.44

28.33

12.28
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 

	 บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”	หรือ	“PTG”)	
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	21	มีนาคม	2531	ในนาม	บริษัท	ภาคใต้เชื้อเพลิง	
จำากัด	 โดยกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยกลุ่มหนึ่ง	 เพื่อประกอบกิจการคลัง
น้ำามันเชื้อเพลิง	 และค้าน้ำามันเชื้อเพลิง	 ในระยะแรก	 บริษัทมีคลัง
น้ำามันอยู่	2	แห่ง	ได้แก่	คลังน้ำามันชุมพร	ซ่ึงต้ังอยู่ในอำาเภอเมืองชุมพร	
จังหวัดชุมพร	และคลังน้ำามัน	ซึ่งตั้งอยู่ในอำาเภอเมืองสมุทรสงคราม	
จงัหวัดสมทุรสงคราม	ลกูค้าสว่นใหญ่	ณ	ขณะนัน้เปน็กลุม่ผูป้ระกอบ
การประมง	และโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้
 
	 ต่อมาบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยช่ือ	 บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
คอร์ปอเรช่ัน	 จำากัด	 เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิง
สำาเร็จรปูผา่นสถานบีริการน้ำามนัท่ีมเีครือ่งหมายการค้า	“PT”	(“สถานี
บริการน้ำามนั	PT”)	เนือ่งจากบริษทัต้องการขยายฐานลกูคา้ไปยังกลุม่	
ผูใ้ช้รถยนต	์และผูใ้ชน้้ำามนัรายย่อย	นอกจากนี	้บริษทัยังลงทุนในคลงั
น้ำามนัเพิม่ข้ึนอกีหลายแห่ง เพือ่ให้สามารถตอบสนองการดำาเนนิธุรกิจ  
ค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันของบริษัทได้อย่างเหมาะสม
 
	 สถานบีรกิารน้ำามนั	PT	ไดใ้ห้บรกิารกับผูบ้รโิภคมาอย่างยาวนาน
จนเป็นทีรู่จ้กั	และไดรั้บการยอมรบัจากผูบ้ริโภค	ทำาให้บริษทัสามารถ
เพิ่มจำานวนสถานีบริการน้ำามัน	 PT	 ในพื้นท่ีต่างๆ	 ในช่วงที่ผ่านมา	
จนกระทั่งปัจจุบันสถานีบริการน้ำามัน	 PT	 มีอยู่ท่ัวทุกภาคของ
ประเทศไทย	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	สถานีบริการน้ำามัน	
PT	มีจำานวนทั้งสิ้น	739	สถานี
 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ 

	 บรษิทัได้กำาหนดวิสยัทัศน	์พนัธกิจ	ค่านยิม	และเปา้หมายในการ
ดำาเนินธุรกิจดังนี้

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
	 “PT	ผู้นำาด้านบริการในธุรกิจน้ำามันของประเทศ”

 พันธกิจ (Mission)
	 1.	สร้างความพึงพอใจสูงสุดท้ังคู่ค้า	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน
	 2.	บริหารจัดการแบบมืออาชีพ	และบูรณาการเร่ืองการบริการตลอด
เวลา	เพ่ือสร้างรายได้	และเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร	และคู่ค้าทุกคน
	 3.	มีความรับผิดชอบ	 และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

 ค่านิยม (Values)
	 “C”	Customer	Service	การแสดงออกถึงความพยายามที่จะ
รับฟัง	และเข้าใจลูกค้า	(ทั้งภายใน	และภายนอกองค์กร)		การรับรู้
ถึง	ความต้องการ	และความคาดหวังของลกูค้า	รวมทัง้ความพยายาม
ที่จะตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ

	 “T”	Team	Work	ความเข้าใจในบทบาท	และหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะทีเ่ปน็สมาชิกหนึง่ของทมี รวมทัง้การมสีว่นรว่มในการทำางาน 
การแก้ไขปัญหา	การแลกเปลีย่นประสบการณ	์และความคดิเห็นต่างๆ	
กับสมาชิกในทีม

	 “I”	Integrity	&	Ethic	 ความสามารถในการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณ	 และการแสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ในการทำางาน	 
รวมทั้งการผลักดันให้สมาชิกในทีมเคร่งครัดต่อหลักเกณฑ์	 และ 
กฎระเบียบของบริษัท

	 “C”	Continuous	Improvement	การคิดหาวิธีการที่จะพัฒนา	
และประยุกตใ์ช้	ระบบงานกระบวนการ	และข้ันตอนงานใหม่ๆ 	แทนท่ี
ระบบงาน	กระบวนการ	หรือขั้นตอนการทำางานปัจจุบัน	เพื่อให้การ
ทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

 เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ 
	 บริษัทมีความประสงค์ที่จะเป็นผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำามัน	
ที่ครอบคลุมพื้นที่ในแต่ละจังหวัด	ในประเทศไทย	ท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน	เพื่อให้ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำามัน	PT	สามารถมั่นใจได้
ว่า	 จะได้รับการบริการ	 และน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพเดียวกัน	 
ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดในประเทศไทย	บริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มจำานวน
สถานบีรกิารน้ำามนั	PT		อย่างตอ่เนือ่ง	ทัง้สถานบีริการน้ำามนัประเภท	
COCO	และสถานีบริการน้ำามันประเภท	DODO	โดยบริษัทให้ความ
สำาคัญกับการเพิ่มจำานวนสถานีบริการน้ำามันประเภท	 COCO	
เนื่องจากเป็นสถานีบริการน้ำามันที่บริษัทย่อยเป็นผู้บริหารงานเอง 
บริษทัจงึมัน่ใจได้ว่าจะสามารถควบคมุมาตรฐานการให้บรกิารได้อย่าง
เต็มท่ี ท้ังนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำานวนสถานีบริการน้ำามัน 
ในปี	2557	ประมาณ	230	สถานี	โดยแบ่งเป็นประเภท	COCO	200	
สถานี	และสถานีบริการน้ำามันประเภท	DODO	30	สถานี	 เพื่อให้
ก้าวไปสู่หนึ่งในผู้นำาด้านสถานีบริการน้ำามัน
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ปี	2536 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	400.00	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำานวน	1.36	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	
100.00	บาทต่อหุ้น	โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ปี	2537

ปี	2538

ปี 2544

ปี 2547

ปี	2548

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	500.00	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำานวน	1.00	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	
100.00	บาทต่อหุ้น	โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

• PTC	ปรับโครงสร้างการถือหุ้น	โดยบริษัทเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน	PTC	โดยถือหุ้นร้อยละ	99.99

• บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด
• บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม	 100.00	 บาทต่อหุ้น	 เป็น	 10.00	 บาทต่อหุ้น	 ส่งผลให้จำานวนหุ้น 

เพิ่มขึ้นจาก	5.00	ล้านหุ้น	เป็น	50.00	ล้านหุ้น
• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	1,000.00	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำานวน	50.00	ล้านหุ้น	มูลค่าที ่

ตราไว้	10.00	บาทต่อหุ้น	โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	เป็นจำานวน	5.00	ล้านหุ้น	และผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง	
จำานวน	7	ราย	เป็นจำานวน	20.00	ล้านหุ้น	และส่วนที่เหลืออีก	25.00	ล้านหุ้นยังไม่ได้จำาหน่าย

• บริษัทลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ	750.00	ล้านบาท	โดยให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย	จำานวน	
250.00	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	25.00	ล้านหุ้น

• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	 1,250.00	 ล้านบาท	 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน	 50.00	 ล้านหุ้น	 มูลค่าที่ 
ตราไว้	10.00	บาทต่อหุ้น	โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	จำานวน	12.45	ล้านหุ้น	และเสนอขายให้กับสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่ง	 จำานวน	 37.55	 ล้านหุ้น	 ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาประนอมหนี้ที่บริษัทตกลงไว้กับสถาบันการเงิน 
ดังกล่าว	(“หุ้นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน”)

• บริษัทได้ทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่ง	 ซ่ึงรับโอนหนี้บางส่วนมาจากสถาบัน 
การเงินแห่งหนึ่ง	 (“ภาระหนี้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์”)	 สำาหรับหนี้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้โอนมายังบริษัทบริหาร
สินทรัพย์	(“ภาระหนี้กับสถาบันการเงินเดิม”)	บริษัทได้เจรจาเพื่อหาแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้

• PTC	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	600.00	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน	5.00	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	
เท่ากับ	100.00	บาทต่อหุ้น	โดยออกและเสนอขายทั้งจำานวนให้กับบริษัท

3. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัท

ปี	2531	 • บริษัทจดทะเบียนก่อต้ังในนาม	บริษัท	ภาคใต้เช้ือเพลิง	จำากัด	เม่ือวันท่ี	21	มีนาคม	2531	โดยมีทุนจดทะเบียน 
เร่ิมต้นเท่ากับ	1.00	ล้านบาท	และแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน	0.01	ล้านหุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้	100.00	บาทต่อหุ้น

ปี	2535	 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	 264.00	 ล้านบาท	 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 จำานวน	 2.63	 ล้านหุ้น	 มูลค่าที ่
ตราไว้เท่ากับ	100.00	บาทต่อหุ้น	โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

• บริษัท	 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (“PTC”)	 จดทะเบียนจัดตั้ง	 เมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	 2535	 โดยม ี
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	100.00	ล้านบาท	และแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน	1.00	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ	
100.00	บาทต่อหุ้น
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ปี 2552

ปี 2554

• บริษัทมอบหมายให้คณะทำางานดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ	บริษัท	พีระมิด	ออยล์	จำากัด	(“PMO”)		
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	 1.00	 ล้านบาท	 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จำานวน	 10,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ	
100.00	 บาท	 ต่อหุ้น	 และบริษัทได้เข้าซื้อหุ้น	 จำานวน	 9,997	 หุ้น	 จากคณะทำางานที่ดำาเนินการจัดตั้ง	 PMO	 
ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท	ต่อมาบริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีก	
1	หุ้น	จากคณะทำางาน	ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท

• บริษัทมอบหมายให้คณะทำางานดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชือ่	บริษัท	แอลไพน์	ออยล์	จำากัด	(“APO”)														
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	 1.00	 ล้านบาท	 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จำานวน	 10,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ	
100.00	 บาท	 	 ต่อหุ้น	 และบริษัทได้เข้าซื้อหุ้น	 จำานวน	 9,997	หุ้น	 จากคณะทำางานที่ดำาเนินการจัดตั้ง	 APO	 
ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท

• บริษัทมอบหมายให้คณะทำางานดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ	บริษัท	เอ็มไพร์	ออยล์	จำากัด	(“EPO”)
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	 1.00	 ล้านบาท	 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จำานวน	 10,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ	
100.00	 บาท	 	 ต่อหุ้น	 และบริษัทได้เข้าซื้อหุ้น	 จำานวน	 9,997	 หุ้น	 จากคณะทำางานที่ดำาเนินการจัดตั้ง	 EPO	 
ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท	ต่อมาบริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีก	
1	หุ้น		จากคณะทำางาน	ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท

• บริษัทมอบหมายให้คณะทำางานดำาเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อยช่ือ	 บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด	
(“EVO”)	ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	1.00	ล้านบาท	โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากับ	100.00	บาท	ต่อหุ้น	และบริษัทได้เข้าซื้อหุ้น	จำานวน	9,997	หุ้น	จากคณะทำางานที่ดำาเนินการจัดตั้ง	EVO	
ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท	ต่อมาบริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีก	
1	หุ้น	จากคณะทำางาน	ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท

• บริษัทมอบหมายให้คณะทำางานดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ	บริษัท	แอตลาส	ออยล์	จำากัด	(“ATL”)	
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	 1.00	 ล้านบาท	 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จำานวน	 10,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ	
100.00	 บาท	 ต่อหุ้น	 และบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้น	 จำานวน	 9,997	 หุ้น	 จากคณะทำางานที่ดำาเนินการจัดต้ัง	 ATL	 
ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท

• บริษัทมอบหมายให้คณะทำางานดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ	บริษัท	แอนดีส	ออยล์	จำากัด	(“AND”)	
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	 1.00	 ล้านบาท	 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จำานวน	 10,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ	
100.00	 บาท	 ต่อหุ้น	 และบริษัทได้เข้าซื้อหุ้น	 จำานวน	 9,997	 หุ้น	 จากคณะทำางานที่ดำาเนินการจัดตั้ง	 AND	 
ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท

• จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน)

ปี 2549 • บริษัทได้เจรจากับ	นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	ภูบดินทร์	จำากัด	(“ภูบดินทร์”)	ให้เข้า
มาลงทุนในบริษัท	 โดย	 นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์	 ให้เงินกู้ยืมกับบริษัทเพื่อชำาระหนี้	 (ทั้งภาระหนี้กับบริษัท
บรหิารสนิทรัพย์	และภาระหนีกั้บสถาบันการเงินเดิม)	ตามสญัญาปรบัโครงสร้างหนีท่ี้บริษทัได้ตกลงรว่มกับบริษทั
บริหารสินทรัพย์	 และสถาบันการเงินดังกล่าว	นอกจากนี้	 นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์	 ยังได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท	(หุ้นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน)	จากสถาบันการเงินดังกล่าว	ส่งผลให้	นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์	เป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายหนึ่ง	และภูบดินทร์มีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท
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ปี 2556

ปี 2555

• บริษัทได้รับอนุมัติจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ในการเสนอขายหุ้นสามัญ	
เพิ่มทุน	จำานวน	420	ล้านหุ้น	ในราคา	3.90	บาท	โดยเสนอขายต่อกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	
และบริษัทย่อยจำานวนไม่เกิน	 33.40	 ล้านหุ้น	 และเสนอขายต่อประชาชนจำานวน	 386.60	 ล้านหุ้น	 (รวมท้ัง 
ส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	และบริษัทย่อย)	และได้เสนอขายหุ้นสามัญ
ดังกล่าวในวันที่	17	และ	20–22	พฤษภาคม	2556	ซึ่งทำาให้บริษัทมีทุนชำาระแล้วเพิ่มขึ้นจาก	1,250.00	ล้านบาท	
เป็น	1,670.00	ล้านบาท	และในวันที่	30	พฤษภาคม	2556	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของ
บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	และทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก	

• ลงทุนในคลังน้ำามันพิษณุโลก	 ซ่ึงเป็นคลังน้ำามันแห่งท่ี	8	ของบริษัท	มีขนาดปริมาณความจุน้ำามันท้ังส้ิน	7.51	 ล้านลิตร	
สำาหรับให้บริการสถานีในเขตภาคเหนือ	7	จังหวัด	ได้แก่	 เชียงราย	พะเยา	อุตรดิตถ์	น่าน	พิษณุโลก	สุโขทัย	
และแพร่	โดยจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม	2557

• บริษัทได้รับอนุมัติมาตรฐาน	ISO	9001	สำาหรับการรับ	จัดเก็บ	และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิง	(น้ำามันเบนซิน	
และน้ำามันดีเซล)	ณ	คลังน้ำามันแม่กลอง

• PTC	ลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ	439.98	ล้านบาท	โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม	100.00	บาทต่อหุ้น	เหลือ	
73.33	บาทต่อหุ้น	เพื่อล้างขาดทุนสะสมของ	PTC

• บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อยช่ือ	บริษัท	พิเรนีส	ออยล์	จำากัด	(“PRN”)	ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	1.00	ล้านบาท	
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ	100.00	บาทต่อหุ้น

• บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทย่อยช่ือ	บริษัท	โอลิมปัส	ออยล์	จำากัด	(“OLP”)	ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	1.00	ล้านบาท	
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	10,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ	100.00	บาทต่อหุ้น

• บริษัทมอบหมายให้คณะทำางานดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ	บริษัท	กาแฟพันธุ์ไทย	จำากัด	(“กาแฟ
พันธุ์ไทย”)	 ทุนจดทะเบียนเท่ากับ	 5.00	 ล้านบาท	 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จำานวน	 50,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ 
ตราไว้เท่ากับ	100	บาทต่อหุ้น	และบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้น	จำานวน	49,997	หุ้น	จากคณะทำางานท่ีดำาเนินการจัดต้ังกาแฟ			
พันธุ์ไทย	ในราคาหุ้นละ	100.00	บาท	ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นสามัญที่ได้ชำาระเพื่อจัดตั้งบริษัท

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม	10.00	บาทต่อหุ้น	เป็น	1.00	
บาทต่อหุ้น	ส่งผลให้จำานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วเพิ่มขึ้นจาก	125.00	ล้านหุ้น	เป็น	1,250	ล้านหุ้น	
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน	420.00	ล้านบาท	โดยให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นจำานวน	386.60	ล้านหุ้น	และ
ให้เสนอขายต่อกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานเป็นจำานวน	33.40	ล้านหุ้น
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4.  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท	แอลไพน์	ออยล์	จำากัด

บริษัท	เอเวอร์เรสต์	ออยล์	จำากัด

บริษัท	แอนดีส	ออยล์	จำากัด

บริษัท	โอลิมปัส	ออยล์	จำากัดบริษัท	พิเรนีส	ออยล์	จำากัด

บริษัท	แอตลาส	ออยล์	จำากัด

บริษัท	เอ็มไพร์	ออยล์	จำากัด

บริษัท	พีระมิด	ออยล์	จำากัด

บริษัท	กาแฟพันธุ์ไทย	จำากัด

บริษัท	ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	จำากัด

ร้อยละ	99.99

ร้อยละ	99.99

ร้อยละ	99.98

ร้อยละ	99.97 ร้อยละ	99.97

ร้อยละ	99.98 ร้อยละ	99.98

ร้อยละ	99.97

ร้อยละ	99.97 ร้อยละ	99.97

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามัน 
เช้ือเพลิงเป็นหลัก	ท้ังน้ี	น้ำามันเช้ือเพลิงท่ีบริษัทจำาหน่ายส่วนใหญ่ส่ังซ้ือ
โดยตรงมาจากบริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	(“ไทยออยล์”	หรือ	
“TOP”)	 และขนส่งโดยกองรถบรรทุกน้ำามันของบริษัทจากโรงกลั่น
น้ำามันไทยออยล์	 เพื่อจำาหน่ายให้กับลูกค้า	 น้ำามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่
บริษัทจำาหน่ายท้ังทางตรง	และทางอ้อมให้กับกลุ่มผู้ใช้รถยนต์	และกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำามันอื่น	(เช่น	เกษตรกรที่ใช้น้ำามันสำาหรับเครื่องจักรการเกษตร	
เป็นต้น)	ผ่านสถานีบริการน้ำามัน	PT	ทั้งนี้	สถานีบริการน้ำามัน	PT	
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

	 1)	 สถานีบริการน้ำามันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท	 (Company	
Owned	Outlet)
	 สถานบีริการน้ำามนั	PT	สว่นใหญ่ท่ีให้บริการในปจัจบัุนเป็นสถานี
บริการน้ำามันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท	 และบริหารงานโดยบริษัท	
(Company	Owned	Company	Operated)	(“สถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	COCO”)	ทั้งนี้	PTC	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะเป็นเจ้าของ	หรือ
เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO นี้ 
และดำาเนินการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับกลุ่มผู้ใช้รถยนต และผู้ใช้
น้ำามันทั่วไปโดยตรง

	 2)	 สถานีบริการน้ำามันท่ีเป็นของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์จาก
บริษัท	(Franchise)
	 สถานีบริการน้ำามัน	PT	อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสถานีบริการน้ำามันที่
กรรมสิทธ์ิ	 และการบริหารงานเป็นของผู้ประกอบการสถานีบริการ
น้ำามันท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า	PT	จากบริษัท	(Dealer	
Owned	Dealer	Operated)	(“สถานบีริการน้ำามนัประเภท	DODO”)	
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันประเภท DODO (“ตัวแทน
จำาหน่ายน้ำามันของบริษัท”)	จะเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำามัน	หรือ
เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในสถานีบริการน้ำามัน และทำาหน้าที่บริหาร
งานสถานีบริการน้ำามันประเภท DODO ในขณะท่ีบริษัท และบริษัทย่อย
ที่เป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	 10	 จะเป็นผู้จำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับ
ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ	 โดย
บรษิทัจะให้ความช่วยเหลอื	และให้คำาแนะนำาในด้านต่างๆ	กับตวัแทน
จำาหน่ายน้ำามันของบริษัท เช่น การออกแบบแปลนสถานีบริการ การ
ลงทุนและการบริหารงาน	และการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์	 เช่น	
สีทาอาคารเพื่ อตกแต่ งสถานีบ ริการน้ำ ามัน ,	 เสาสู งแสดง
เคร่ืองหมายการค้า	 PT	 และราคาน้ำามัน	 และธงตราสินค้าของ 
ไทยออยล์ที่แสดงถึงการรับรองคุณภาพน้ำามันจากไทยออยล์	 รวมถึง
ป้ายแสดงชนิดต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	DODO	แต่ละแห่งมีรูปแบบและคุณภาพเดียวกันกับสถานี
บริการน้ำามันประเภท COCO

	 นอกจากน้ี	 บริษัทและบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	 10	 ยัง
จำาหน่ายน้ำามันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันอิสระท่ีไม่ได้
เป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของผู้ค้าน้ำามันขนาดใหญ่	 และกลุ่มผู้ค้าส่ง
น้ำามันรายอ่ืน	(“ผู้ค้าน้ำามันประเภท	Jobber”)	ซ่ึงดำาเนินธุรกิจในลักษณะ
พ่อค้าคนกลาง	 โดยในธุรกิจจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงจะเรียกผู้ประกอบ
การกลุ่มน้ีว่า	Jobber	บริษัทและบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	10	
ยังจำาหน่ายน้ำามันโดยตรงให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้
น้ำามันเช้ือเพลิงในการดำาเนินธุรกิจ

ลักษณะการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

-	 บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำากัด	(มหาชน)
	 บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	 7	 แห่ง 
พระราชบัญญัติการค้าน้ำามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2543	ที่ประกอบธุรกิจ
จำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับ	 1)	 ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท	
2)	ผู้ค้าน้ำามันรายอื่น	และ	3)	ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้
น้ำามันเช้ือเพลิงในการดำาเนินธุรกิจ	 ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ	
บริษัทยังจดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	12	แห่ง
พระราชบัญญัติการคา้น้ำามนัเชือ้เพลงิ	พ.ศ.	2543	โดยให้บริการขนสง่
และขนถ่ายน้ำามันให้กับบริษัทย่อยของบริษัท	และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ
ค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	 นอกจากนี้	 บริษัทยังให้บริการรับฝากน้ำามัน 
เชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่น

-	 บริษัท	ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	จำากัด
	 บริษัท	ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(“PTC”)	เป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	 99.99	 PTC	 จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำามัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา	11	แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำามันเชื้อเพลิง	
พ.ศ.	2543	ที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการ
น้ำามัน	 PT	 ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO	นอกจากนี้	
PTC	ยังดำาเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำามัน	PT	โดยใช้
ช่ือร้านสะดวกซ้ือว่า	 PT	 Mart	 (“ร้านสะดวกซ้ือ	 PT	 Mart”)	 
ซ่ึงปัจจุบัน	PTC	อยู่ระหว่างการปรับปรุงภาพลักษณ์	และรูปแบบการให้
บรกิาร	โดยร้านสะดวกซ้ือท่ีจะเปิดใหม	่และร้านสะดวกซ้ือ	PT	Mart	
ทีม่ศีกัยภาพในการให้บรกิารสงูจะได้รบัการปรับปรงุตามรปูแบบ	และ
มาตรฐานการบริการแบบใหม่	 และใช้ช่ือเป็นร้านสะดวกซ้ือ	 Max	
Mart	 และ	 PTC	 ยังจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์
เคร่ืองหมายการค้า	 Castrol	 ภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท	
COCO และให้ผู้ประกอบการรายย่อยเช่าพื้นท่ีภายในสถานีบริการ
น้ำามันประเภท COCO เพื่อดำาเนินธุรกิจ
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	 บริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิงตามมาตรา	 10	 ทั้งหมด
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับ	1)	ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน
ของบริษทั	2)	ผูค้า้น้ำามนัรายอืน่	และ	3)	ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
ท่ีต้องใช้น้ำามันเช้ือเพลิงในการดำาเนินธุรกิจ	ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท	 ทั้งนี้	 บริษัทกำาหนดให้คลังน้ำามันแต่ละ
แห่งจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงโดยบริษัทย่อยจำานวน	1	ถึง	2	บริษัท	
โดยจำานวนบริษัทย่อยท่ีดูแลข้ึนอยู่กับปริมาณการจำาหน่ายน้ำามัน 
เช้ือเพลิงของแต่ละคลัง	เน่ืองจากบริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิง
ตามมาตรา	 10	 ไม่สามารถจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงต่อปีเกินกว่า
ปริมาณที่กฎหมายกำาหนด	 (100,000	 เมตริกตัน)	 ดังนั้น	 หากคลัง
น้ำามนัใดท่ีปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงต่อปีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจน

	 	 o	 บริษัท	พีระมิด	ออยล์	จำากัด	(“PMO”)	 บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.98
	 	 o	 บริษัท	แอลไพน์	ออยล์	จำากัด	(“APO”)	 บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.97
	 	 o	 บริษัท	เอ็มไพร์	ออยล์	จำากัด	(“EPO”)	 บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.98
	 	 o	 บริษัท	เอเวอร์เรสต์	ออยล์	จำากัด	(“EVO”)	 บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.98
	 	 o	 บริษัท	แอนดีส	ออยล์	จำากัด	(“AND”)	 บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.97
	 	 o	 บริษัท	แอตลาส	ออยล์	จำากัด	(“ATL”)	 บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.97
	 	 o	 บริษัท	โอลิมปัส	ออยล์	จำากัด	(“OLP”)	 บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.97
	 	 o	 บริษัท	พิเรนีส	ออยล์	จำากัด	(“PRN”)	 บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.97

เกินกว่าปริมาณท่ีบริษัทย่อยท่ีรับผิดชอบคลังน้ำามันน้ันๆ	 จะสามารถ
จำาหน่ายได้	 บริษัทก็จะดำาเนินการจัดต้ังบริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ำามัน 
เช้ือเพลิงตามมาตรา	10	บริษัทใหม่	เพ่ือรองรับปริมาณการจำาหน่ายน้ำามัน
ท่ีเพ่ิมข้ึน

-	บริษัท	กาแฟพันธุ์ไทย	จำากัด
	 บริษัท	กาแฟพันธุ์ไทย	จำากัด	(“กาแฟพันธุ์ไทย”)	เป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นร้อยละ	 99.99	 กาแฟพันธุ์ไทยดำาเนินธุรกิจร้านกาแฟ
ภายในสถานีบริการน้ำามัน	PT	และในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอกสถานีบริการ
โดยใช้ช่ือร้านกาแฟว่า	“กาแฟพันธ์ุไทย”	(“ร้านกาแฟพันธุ์ไทย”)

2. โครงสร้างรายได้

ธุรกิจ
ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

255425552556

11,905.46 42.619,728.41 47.229,261.76 61.1

7,029.76 25.18,064.67 19.37,463.17 15.6

8,610.33 30.813,629.46 32.610,697.48 22.4

18.09 0.113.27 0.011.25 0.0

228.78 0.8230.76 0.6194.97 0.4

158.95 0.6152.75 0.4228.28 0.5

27,951.37 100.041,819.32 100.047,856.91 100

PTG	และบริษัทย่อย

PTG	และบริษัทย่อย

PTG	และบริษัทย่อย	
(ยกเว้น	PTC)

PTG	และบริษัทย่อย	
(ยกเว้น	PTC)

PTC

PTC

PTG

1.	รายได้จากธุรกิจค้าน้ำามันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการ
		น้ำามัน	PT

3.	รายได้จากธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง

5.	รายได้อื่น	

รวมรายได้

4.	รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการ
		น้ำามัน	PT

2.	รายได้จากธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามัน
  รายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

1.1)	รายได้จากธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงผ่านสถานี
    บริการน้ำามันของบริษัท
    (สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO)

1.2)	รายได้จากธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทน
    จำาหน่ายน้ำามันของบริษัท 
    (สถานีบริการน้ำามันประเภท DODO)

1/

หมายเหตุ	:		1/รายได้อื่น	ประกอบไปด้วย	1)	รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น	เช่น	การให้บริการรับฝากน้ำามันเชื้อเพลิงกับผู้ค้าน้ำามัน 
รายอ่ืน	การให้เช่าทรัพย์สิน	และการค้าปลีกและค้าส่งผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนรถยนต์	เป็นต้น	และ	2)	รายได้จากรายการพิเศษ	เช่น	รายได้เงินชดเชยการปรับลง
ราคาน้ำามัน	เป็นต้น

-	 บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10	แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำามัน
เชื้อเพลิง	พ.ศ.	2543	จำานวนทั้งสิ้น	8	บริษัท	(“บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10”)	ได้แก่
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3. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ผลติภณัฑ์ทีบ่ริษทัและบรษิทัย่อยจำาหนา่ยสว่นใหญ่เปน็ผลติภณัฑ์
น้ำามนัประเภทน้ำามนัดีเซล	และน้ำามนัเบนซินทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลงิสำาหรับ
ยานพาหนะต่างๆ	โดยในปี	2555	และในปี	2556	บริษัทมีรายได้จาก
การจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงเท่ากับ	 41,422.53	 ล้านบาท	 และ	
47,422.14	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 จากการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิง
ทั้งหมด	 1,372.53	 ล้านลิตรในปี	 2555	 และ	 1,577.50	 ล้านลิตร 
ในปี 2556 ท้ังน้ี รายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงในปี 2555 และ
ในปี	2556	คิดเป็นร้อยละ	99.1	และร้อยละ	99.1	ของรายได้รวม	
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำาหน่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	กลุ่มหลักๆ	
โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์	ดังนี้

	 1)		ผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิง	(Fuel	Product)
	 	 	 ผลิตภัณฑ์น้ำามันเช้ือเพลิงที่บริษัทและบริษัทย่อยจำาหน่าย

	 2)	ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำามันเชื้อเพลิง	(Non-fuel	Product)
	 			นอกจากการจำาหนา่ยน้ำามนัเช้ือเพลงิ	บริษทัยังจำาหนา่ยสนิค้า
อุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำาวันผ่านร้านสะดวกซ้ือที่อยู่ภายใน
สถานีบริการน้ำามัน	PT	รวมถึงจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์
ชนิดต่างๆ	ภายในสถานีบริการน้ำามัน	PT

    บริษทัยังมกีารให้บริการอืน่ๆ ท่ีเก่ียวเนือ่งกับธุรกิจการจำาหนา่ย
น้ำามันเช้ือเพลิงให้กับลูกค้า	 และกลุ่มผู้ค้าน้ำามันรายอื่น	 โดยการให้
บริการที่สำาคัญของบริษัท	คือ	การให้บริการขนส่ง	และขนถ่ายน้ำามัน
เช้ือเพลงิกับลกูค้าในธุรกิจคา้สง่น้ำามนัเชือ้เพลงิท่ีไมม่รีถบรรทุกน้ำามนั
เป็นของตนเอง	 นอกจากนี้	 บริษัทยังให้บริการรับฝากน้ำามันแก่ผู้ค้า
น้ำามันรายอื่น

4. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท
	 การดำาเนินธุรกิจท่ีสำาคัญของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น	5	กลุ่ม
หลักๆ	โดยแบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ	และกลุ่มลูกค้า
และช่องทางจำาหน่าย	ธุรกิจท่ีสำาคัญของบริษัทประกอบไปด้วย

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
-	 กลุ่มน้ำามันดีเซล	 ได้แก่	น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว	 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	
“น้ำามันดีเซล”)

-	 กลุ่มน้ำามันเบนซิน	ได้แก่	น้ำามันเบนซินออกเทน	95	น้ำามัน
แก๊สโซฮอล์	 95	 (E10)	 และน้ำามันแก๊สโซฮอล์	 91	 (E10)	 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“น้ำามันเบนซิน”)

	 น้ำามันเช้ือเพลิงท่ีบริษัทจำาหน่ายส่วนใหญ่เป็นน้ำามันดีเซล	 เน่ืองจาก
กลุ่มผู้ใช้รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์เป็นกลุ่มลูกค้าหลักท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อมของบริษัท	 ปริมาณน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีจำาหน่ายจึงสอดคล้องกับ
ประเภทรถยนต์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงส่วนใหญ่ใช้น้ำามันดีเซล

	 1)	ธุรกิจค้าน้ำามันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำามัน	PT

	 	 1.1)	 ธุรกิจค้าปลีกน้ ำามันเชื ้อเพลิงผ่านสถานีบริการ 
  น้ำามันของบริษัท
	 	 1.2)	ธุรกิจค้าสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิให้กับตวัแทนจำาหนา่ยน้ำามนั
  ของบริษัท

	 2)	ธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่น	และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

	 3)	ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง

	 4)	ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำามัน	PT

	 5)	ธุรกิจการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น	

25522553255425552556

กลุ่มน้ำามันดีเซล 73.3%74.1%75.0%75.7%75.8%

26.7%25.9%25.0%24.3%24.2%กลุ่มน้ำามันเบนซิน

สัดส่วนการจำาหน่ายน้ำามันดีเซลและน้ำามันเบนซินในปี 2552 – 2556
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	 4.1	ธุรกิจค้าน้ำามันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำามัน	PT

	 บริษัทดำาเนินธุรกิจค้าน้ำามันเช้ือเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำามัน	
PT	ใน	2	ลักษณะ	ได้แก่

	 1)	ธรุกิจค้าปลกีน้ำามนัเช้ือเพลงิผา่นสถานบีรกิารน้ำามนัของบรษิทั	
เป็นการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงโดยตรงให้กับผู้ใช้รถยนต์	 ผ่านสถานี
บริการน้ำามันที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	 และเป็นผู้บริหารงาน	
ซึ่งสถานีบริการลักษณะน้ีเรียกว่า	สถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO

	 บริษทัดำาเนนิธุรกิจคา้ปลกีน้ำามนัเชือ้เพลงิผา่นสถานบีริการน้ำามนั
ประเภท	COCO	ภายใต้	บริษัท	ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	
(PTC)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

 น้ำามันที่จำาหน่ายภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO มี
ท้ังประเภทน้ำามันเบนซินและประเภทน้ำามันดีเซล	แต่สัดส่วนการจำาหน่าย
น้ำามันแต่ละประเภทในแต่ละสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO  
อาจจะแตกต่างกันออกไป	โดยข้ึนอยู่กับความต้องการน้ำามันแต่ละประเภท
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานีบริการน้ำามันเป็นหลัก	 หาก
สถานบีรกิารน้ำามนัประเภท	COCO	ใดท่ีลกูค้ากลุม่เป้าหมายต้องการ
ใช้น้ำามนัดีเซลมากกว่าน้ำามนัเบนซิน	บริษทัจะกำาหนดให้สถานสีำารอง
น้ำามันดีเซลในถังสำารองน้ำามันเช้ือเพลิงภายในสถานีบริการน้ำามันใน
สดัสว่นทีม่ากกว่าน้ำามนัเบนซินเพือ่ให้เพยีงพอสำาหรับการจำาหนา่ยให้
กับลูกค้า	 และกำาหนดให้สถานีบริการน้ำามันนั้นมีสัดส่วนของหัวจ่าย
น้ำามันดีเซลมากกว่าหัวจ่ายน้ำามันเบนซินเพื่อให้เพียงพอกับจำานวน
ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน	 แต่จำานวนหัวจ่ายน้ำามัน 
ในแต่ละสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO จะขึ้นอยู่กับขนาดของ
สถานีบริการน้ำามันแต่ละแห่งว่ามีพื้นที่เพียงพอสำาหรับติดต้ังตู้จ่าย
น้ำามันจำานวนเท่าใด

 ในแต่ละสถานีบริการจะมีผู้จัดการสถานีบริการน้ำามันทำาหน้าที่
ควบคมุ	ดแูล	และบริหารจดัการภายในสถานบีรกิารน้ำามนัให้สามารถ
ดำาเนินงานในแต่ละวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตาม 
กฎระเบียบของบรษิทั	นอกจากนีบ้รษิทัยังกำาหนดให้มผีูจ้ดัการเขตเพือ่
ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสถานีบริการน้ำามันใน
พื้นที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่บริษัทกำาหนดไว้ และตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน 
สถานีบริการน้ำามันให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท	 นอกจากนี้	
ผูจั้ดการเขตมีหน้าท่ีเข้าไปยังสถานีบริการน้ำามันท่ีมีปัญหาเพ่ือตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้จัดการสถานีบริการน้ำามัน และพนักงาน 
ภายในสถานีบริการน้ำามัน	 และหาสาเหตุท่ีทำาให้เกิดปัญหา	 และ
รายงานผลกลับมายังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาดำาเนินการ 
ต่อไป การกำาหนดให้มีผู้จัดการเขตทำาหน้าท่ีกำากับดูแลสถานีบริการน้ำามัน
ต่างๆ	จึงช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ	ติดตาม	และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

	 นอกจากนี้	บริษัทยังกำาหนดให้มีผู้จัดการภาคเพื่อทำาหน้าที่กำากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการเขต และผู้จัดการสถานีบริการน้ำามัน
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผน	 และกลยุทธ์เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำาหนด	 ทั้งนี้	 ผู้จัดการภาคแต่ละคนยังมี 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการท่ีแตกต่างกันออกไป	เช่น	
การกำาหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาด	 การขยายสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	COCO	การบริหารจัดการต้นทุน	การควบคุมประสิทธิภาพ
สถานบีริการน้ำามนั	PT	และการจำาหนา่ยน้ำามนัเช้ือเพลงิและปริมาณ
การจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิง เป็นต้น

 ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท COCO แต่ละแห่ง จะขึ้นอยู่กับจำานวนช่วงเวลาการทำางาน 
(“กะทำางาน”)	ของพนักงานบริการหน้าลานและพนักงานเก็บเงิน	ท้ังน้ี

255425552556

1)	ธุรกิจค้าน้ำามันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำามัน	PT

2)	ธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอ่ืนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

638.54

หน่วย	:	ล้านลิตร

309.51

891.28

480.91

1,201.02

376.48

397.63

240.91257.46247.90

948.05

633.82

1,372.19

953.12

1,577.50

	 1.1)	สถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO

	 1.2)	สถานีบริการน้ำามันประเภท	DODO

ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงทั้งสิ้น

ปรมิาณการจำาหนา่ยน้ำามนัเชือ้เพลงิของธรุกจิคา้น้ำามันเช้ือเพลงิ
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ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละกะทำางานเท่ากับ	 9	 ช่ัวโมง	 
โดยกะทำางานที่	1	เริ่มตั้งแต่	5.00	น.	ถึง	14.00	น.	กะทำางานที่	2	 
เร่ิมต้ังแต่	13.00	น.	ถึง	22.00	น.	และกะทำางานท่ี	3	เร่ิมต้ังแต่	21.00	
น.	ถึง	6.00	น.	บริษัทกำาหนดให้แต่ละกะทำางานมีเวลาเหล่ือมกัน	1	
ช่ัวโมง	 เพ่ือให้พนักงานในกะถัดไปเข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิม
ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี การกำาหนดช่วงเวลาในการให้บริการของสถานีบริการ
น้ำามันประเภท COCO แต่ละแห่ง บริษัทกำาหนดจากจำานวนกะทำางาน
ท่ีเหมาะสมสำาหรับแต่ละสถานีบริการน้ำามัน	โดยพิจารณาจากจำานวน
ลูกค้าท่ีใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา	หากสถานีบริการน้ำามันใดท่ีมีจำานวน
ผู้ใช้บริการในช่วงต้ังแต่	22.00	น.	ถึง	5.00	น.	ไม่มาก	สถานีบริการ
น้ำามันน้ันก็จะมีกะทำางานเพียง	2	กะ	และเปิดให้บริการต้ังแต่	5.00	น.	
ถึง	22.00	น.	เท่าน้ัน	สำาหรับสถานีบริการท่ีมีผู้ใช้บริการตลอดเวลา 
ก็จะมีกะทำางาน	3	กะ	และเปิดให้บริการตลอด	24	ช่ัวโมง

	 การจำาหน่ายน้ำามันผ่านสถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO	ส่วนใหญ่
เป็นการขายเงินสด	 โดยลูกค้าต้องจ่ายเ งินค่าน้ำ ามันทันที ท่ี 
พนักงานบริการหน้าลานได้เติมน้ำามันให้กับลูกค้า	 ยกเว้นลูกค้าบาง
รายทีใ่ช้บริการอย่างสม่ำาเสมอ	หรอืมปีริมาณการเติมน้ำามนัต่อครัง้สงู	
เช่น	 กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง	 และผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยานพาหนะใน
การขนส่งสินค้า	เป็นต้น	ลูกค้าในกลุ่มนี้บางรายต้องการซื้อน้ำามันใน
ลักษณะการขายเชือ่	เนื่องจากไม่ตอ้งการให้พนักงานขบัรถของลูกคา้
ถือเงินสดไว้สำาหรับการเติมน้ำามัน บริษัทจึงกำาหนดให้ผู้จัดการสถานี
บริการน้ำามันสามารถขายเชื่อให้กับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงนิขายเชื่อ
จากบริษัท	ในการเติมน้ำามันของลูกค้าที่มีวงเงินขายเชื่อในแต่ละครั้ง	
ลูกค้าต้องออกใบสั่งซ้ือน้ำามันโดยระบุวันที่ซ้ือน้ำามัน	 ประเภทน้ำามัน	
และปริมาณน้ำามันที่ต้องการ และทะเบียนรถ เป็นต้น รวมทั้งต้อง 
ลงนามโดยผู้มีอำานาจของลูกค้าทุกคร้ัง	หากลายมือช่ือในใบส่ังซ้ือน้ำามัน
ไมต่รงกับลายมอืช่ือของผูม้อีำานาจของลกูค้า	พนกังานบรกิารหนา้ลาน
จะปฏิเสธการเติมน้ำามันให้กับลูกค้า	 ทั้งนี้	 ลูกค้าที่มีความประสงค์ที่
จะซ้ือน้ำามนัในลกัษณะการขายเช่ือตอ้งแจง้ความประสงคต์อ่ผูจ้ดัการ
สถานีบริการน้ำามันเพื่อให้ดำาเนินการขออนุมัติวงเงินขายเช่ือให้กับ
ลูกค้าตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
	 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสำาหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิงผ่าน
สถานบีริการน้ำามนัของบรษิทั	คอื	กลุม่ผูใ้ชน้้ำามนัทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คียง
กับสถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO	ซึ่งได้แก่

	 1)	กลุม่ผูป้ระกอบการขนสง่	และผูผ้ลติสนิค้าทีใ่ช้ยานพาหนะใน
การขนส่งสินค้า	 ซ่ึงประกอบกิจการในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานี
บริการน้ำามนัประเภท	COCO	หรือขนสง่สนิคา้ผา่นสถานบีรกิารน้ำามนั
ประเภท COCO เป็นประจำา

	 2)	กลุ่มเกษตรกรท่ีใช้น้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับเคร่ืองจักรกลการเกษตร
ต่างๆ	ซึ่งพักอาศัย	หรือทำาการเกษตรอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานี
บริการน้ำามันประเภท COCO

	 3)	 กลุ่มผู้ท่ีใช้รถยนต์	 และรถจักรยานยนต์ในการดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน	 ซ่ึงพักอาศัยในชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท COCO

	 บริษัทมุ่งเน้นการจำาหน่ายน้ำามันให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็น
หลัก	 เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้น้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน และการประกอบอาชีพจึงมีการใช้น้ำามันอย่าง
สม่ำาเสมอ	เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว	บริษัทจึงเน้นการ
ลงทนุสถานบีริการน้ำามนัประเภท COCO ทีอ่ยู่ใกลแ้หลง่ชมุชนตา่งๆ 
หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก

ช่องทางจำาหน่าย
	 บริษัทจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงโดยตรงให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ผ่านสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO ที่บริษัทเป็นเจ้าของ 
กรรมสิทธ์ิ	และเป็นผู้บริหารงาน	ท่ีผ่านมาบริษัทลงทุนเพ่ิมสถานีบริการ
น้ำามนัประเภท COCO อย่างตอ่เนือ่ง เพือ่เพิม่ช่องทางจำาหนา่ยน้ำามนั
ให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีต่างๆ	 ท่ัวประเทศไทยให้ 
มากขึ้น จำานวนสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO ณ สิ้นปี 2552 
ถึงปี 2556 แสดงได้ดังนี้

จำานวนสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO ณ สิ้นปี 2552 - 2556

25522553255425552556

จำานวนสถานีบริการ
น้ำามันประเภท COCO

101184272551 397
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 บริษัทลงทุนเพ่ิมสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO ในหลาย
ลักษณะ	โดยบริษัทอาจจะลงทุนซ้ือ	หรือเช่าสถานีบริการน้ำามันท่ีเจ้าของ
สถานีบริการน้ำามันไม่ประสงค์ท่ีจะดำาเนินกิจการต่อ	ท้ังน้ี	บริษัทกำาหนด
รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมโดย	พิจารณาจากเง่ือนไข	และความต้องการ
ของเจ้าของสินทรัพย์	เช่น	ระยะเวลาการให้เช่า	อัตราค่าเช่าสินทรัพย์	
การปรับข้ึนค่าเช่า	เป็นต้น	ประกอบกับการวิเคราะห์ความเส่ียง	และ
ความคุ้มค่าในการลงทุน	ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ	เช่น	ทำาเลท่ีต้ังของ
สินทรัพย์	ท่ีต้ังของสถานีบริการน้ำามัน	PT	หรือสถานีบริการน้ำามันอ่ืน
ในบริเวณใกล้เคียง	 ลักษณะและจำานวนลูกค้าท่ีใช้บริการ	หรือคาดว่าจะ
ใช้บริการการขยายตัวของเศรษฐกิจของลูกค้าในบริเวณรอบๆ	ท่ีต้ังสถานี
บริการ	 และประมาณการยอดขาย	 รวมถึงเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
สำาหรับปรับปรุงให้สถานีบริการน้ำามันพร้อมให้บริการ และอัตรา 
ผลตอบแทน เป็นต้น

กลยุทธ์การแข่งขัน
	 บริษัทมุ่งเน้นการจำาหน่ายน้ำามันที่มีคุณภาพ	และมีมาตรฐานให้
กับลูกค้าของบริษัท	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่น	 และความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์	และการใช้บริการสถานีบริการน้ำามัน	PT	ทั้งนี้	น้ำามันที่
จำาหน่ายภายในสถานีบริการน้ำามัน	PT	มากกว่าร้อยละ	90	บริษัท
สัง่ซ้ือโดยตรงจากโรงกลัน่น้ำามนัไทยออยล	์ซ่ึงเปน็โรงกลัน่น้ำามนัขนาด
ใหญ่ที่มีมาตรฐาน	และเป็นผู้จำาหน่ายน้ำามันให้กับผู้ค้าน้ำามันรายใหญ่
ภายในประเทศ	จึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำามันที่มีคุณภาพ	และมีมาตรฐาน	
ในการขนสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิจากโรงกลัน่น้ำามนัไทยออยล	์และกระจาย
ไปยังสถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO	ทั่วประเทศ	บริษัทใช้กอง
รถบรรทุกน้ำามันที่บริษัทเป็นเจ้าของ และดำาเนินงานเองจึงสามารถ
ควบคุมและป้องกันปัญหาการปลอมปนน้ำามัน	และการปนเป้ือนในระหว่าง
การขนสง่น้ำามนัทีอ่าจเกิดข้ึน	หากขนสง่น้ำามนัโดยผูป้ระกอบการทีไ่มม่ี
มาตรฐาน	และไม่มีจริยธรรม	นอกจากนี้	 บริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์
ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันข้ึนที่คลังน้ำามันแม่กลอง	 เพื่อทำา
หน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพน้ำามันที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละ 
ขั้นตอนการขนส่งน้ำามัน	ตั้งแต่โรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์จนมาถึงคลัง

น้ำามันของบริษัท และไปยังสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO ที่
กระจายอยู่ทั่วประเทศ	 นอกจากนี้	 บริษัทมีหน่วยตรวจสอบน้ำามัน
เคลื่อนที่	(Mobile	Lab)	สำาหรับสุ่มตรวจคุณภาพน้ำามันที่จำาหน่ายใน
สถานีบริการน้ำามัน	PT	ทั้งสถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO	และ
สถานีบริการน้ำามันประเภท	DODO	เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจได้
ว่าน้ำามันที่จำาหน่ายในสถานีบริการน้ำามัน	 PT	 แต่ละแห่งมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานเดียวกับน้ำามันที่ผลิตได้จากโรงกลั่นน้ำามัน

	 ในดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ	์บรษิทัมกีารจดักิจกรรม
สง่เสรมิการขายอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ช่วยกระตุ้นให้ลกูคา้กลุม่เป้าหมาย
เพ่ิมปริมาณการซ้ือน้ำามันในแต่ละคร้ัง	และซ้ือน้ำามันอย่างต่อเน่ือง	เช่น	
การแจกน้ำาดื่ม	หรือสินค้าส่งเสริมการขายอื่นให้กับลูกค้าที่เติมน้ำามัน
ครบจำานวนที่กำาหนด	 โดยสินค้าส่งเสริมการขายในแต่ละพื้นที่อาจมี
ความแตกตา่งกันไดโ้ดยข้ึนอยู่กับลกัษณะของลกูคา้กลุม่เปา้หมายทีใ่ช้
บริการในแตล่ะพืน้ท่ี	หรอืการรับสมคัรสมาชิกของสถานีบริการน้ำามนั	
PT	โดยลูกค้าที่สมัครสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	จากบริษัท	
เชน่	การสะสมคะแนนเพือ่แลกสนิคา้ท่ีบริษทักำาหนด	การแจง้ข่าวสาร	
สิทธิพิเศษของสมาชิกในการใช้บริการภายในสถานีบริการน้ำามัน	PT	
และสทิธใินการเข้ารว่มกิจกรรมสง่เสรมิการตลาดอืน่ๆ	ในอนาคตทีม่ี
ให้เฉพาะสมาชิก	เป็นต้น	นอกจากนี	้บรษิทัยังใช้ชอ่งทางอนิเตอรเ์นต็	
เช่น	เว็บไซตข์องบรษิทั	(www.ptgenergy.co.th)	Call	Center	และ
โซเชียลมเีดีย	Facebook	(www.facebook.com/ptstation)	ในการ
สือ่สารข้อมลูของบรษิทัและประชาสมัพนัธกิ์จกรรมด้านการตลาดกับ
ลูกค้าและบุคคลทั่วไป

	 นอกจากนี้	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างสถานีบริการน้ำามัน	 PT	 กับชุมชนในพื้นที่	 โดยบริษัทมี 
นโยบายที่จะพิจารณารับคนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีบริการน้ำามันเป็น
พนักงานประจำาสถานีบริการน้ำามันเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานประจำา
สถานบีรกิารน้ำามนัมคีวามเข้าใจ	และสามารถให้บรกิารคนในพืน้ทีไ่ด้
อย่างเหมาะสม และพนักงานประจำาสถานีบริการน้ำามันยังสามารถ

จำานวนสถานีบริการนำ้ามันประเภท COCO แยกตามที่ตั้งตามภาค ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 

พื้นที่
จำานวน ร้อยละจำานวน ร้อยละ

25552556

42 10.652 9.4

83 20.9113 20.5

37 9.355 10.0

149 37.5214 38.8

37 9.351 9.3

34 8.638 6.9

15 3.828 5.1

397 100.0551 100.0

1.	 กรุงเทพและปริมณฑล

4.	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.	 ภาคเหนือ

5.	 ภาคตะวันออก

7.	 ภาคใต้

3.	 ภาคกลาง

6.	 ภาคตะวันตก

รวมทั้งหมด
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	 2)	 ธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของ
บริษัท	 เป็นการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ใช้รถยนต์ทางอ้อม	 
โดยบรษิทัจำาหนา่ยน้ำามนัให้กับตวัแทนจำาหนา่ยน้ำามนัของบริษทัซ่ึงเป็น 
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันท่ีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ	 และเป็น 
ผูบ้ริหารงานสถานีน้ำามนันัน้ๆ	ซ่ึงสถานบีริการลกัษณะนีเ้รียกว่าสถานี
บริการน้ำามันประเภท DODO

	 บรษิทัและบริษทัย่อยทีเ่ปน็ผูค้้าน้ำามนัมาตรา	10	จำาหนา่ยน้ำามนั
เช้ือเพลิงให้กับผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำามันประเภท DODO 
ซ่ึงเป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันที่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้ใช้
เครื่องหมายการค้า	PT	(“ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน”)	

	 ผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำามันที่ประสงค์จะเป็นตัวแทน
จำาหน่ายน้ำามันของบริษัทต้องทำาสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทก่อน	ทั้งนี้	ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันมีหน้าที่ซื้อ
น้ำามันเชื้อเพลิงจากบริษัท	และซื้อน้ำามันทุกประเภทรวมกันไม่ต่ำากว่า
ปรมิาณทีก่ำาหนดไวใ้นสญัญา	ในขณะทีบ่รษิทัมหีนา้ทีจ่ำาหนา่ยน้ำามนั
ให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันในราคาที่ทำาให้ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน
ได้รับส่วนแบ่งกำาไร	(“ค่าการตลาดสำาหรับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน”)	
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กำาหนดไว้ในสัญญา	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทอาจ
ปรับค่าการตลาดสำาหรับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันในแต่ละช่วงเวลาให้
มากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาได้	 เพื่อให้ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันได้รับ
ส่วนแบ่งกำาไรที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ

อยู่ใกลช้ดิกับบุคคลในครอบครัวได้	รวมถึงสง่เสริมภาพลกัษณท์ีด่ขีอง
สถานีบริการน้ำามัน	PT

นโยบายด้านราคา
	 บริษัทไม่เน้นการแข่งขันในด้านราคากับผู้ค้าปลีกน้ำามันรายอื่น	
เนือ่งจากบรษิทัให้ความสำาคญักับการจำาหนา่ยน้ำามนัท่ีมคุีณภาพ	และ
มาตรฐานให้กับลูกค้า	 และการให้บริการท่ีดีกับลูกค้า	 รวมถึงการ 
ส่งมอบน้ำามันที่ตรงต่อเวลา	 ท้ังนี้	 การปรับเปลี่ยนราคาขายน้ำามัน 
หน้าสถานีบริการน้ำามัน	(“ราคาขายปลีกน้ำามัน”)	ของบริษัทเป็นไปตาม

พิจารณาค่าการตลาดสำาหรับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันโดยคำานึงถึงค่า
การตลาดที่บริษัทได้รับเป็นหลัก
 น้ำามันเช้ือเพลิงที่จำาหน่ายภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท 
DODO	 มีทั้งประเภทน้ำามันเบนซินและน้ำามันดีเซล	 เช่นเดียวกับที่
สถานบีรกิารน้ำามนัประเภท COCO จำาหนา่ย แต่สดัสว่นและปรมิาณ
การจำาหนา่ยน้ำามนัแตล่ะประเภทจะข้ึนอยู่กับการตัดสนิใจของตัวแทน
จำาหนา่ยน้ำามนัแตล่ะราย บรษิทัเป็นเพยีงผูจ้ดัหา และจำาหนา่ยน้ำามนั
ให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันเท่านั้น การบริหารจัดการภายในสถานี
บริการน้ำามันประเภท	DODO	ซ่ึงรวมถึงการควบคุม	และบริหารจัดการ
พนักงานบริการภายในสถานีบริการน้ำามัน	 เป็นหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบของตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันแต่ละราย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
	 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสำาหรับธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับ 
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามัน	PT	คือ	บุคคล	และนิติบุคคลที่มี
ความประสงค์ที่จะดำาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน	 ได้แก่	 1)	 
ผูป้ระกอบการสถานบีริการน้ำามนัทีเ่ป็นตัวแทนจำาหนา่ยของผูค้า้น้ำามนั
รายอื่น 2) ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
จำาหน่ายน้ำามัน	และ	3)	บุคคลและนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดิน	และ
ต้องการดำาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน	 โดยบุคคล	 และนิติบุคคล 
เหล่าน้ีมีความสนใจในเง่ือนไขการเป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท	
และมเีป้าหมายในการดำาเนนิธรุกิจไปในทิศทางเดียวกับบรษิทั	จำานวน
สถานีบริการน้ำามันประเภท DODO (ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของ
บริษัท) ณ สิ้นปี 2552 ถึงปี 2556 แสดงได้ดังนี้

กลไกตลาด	 โดยจะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนราคาขายปลีกของ 
ผู้ค้าน้ำามันรายใหญ่

	 ท้ังนี	้กำาไรท่ีบรษิทัไดรั้บ	(“ค่าการตลาดท่ีบริษทัไดร้บั”)	จะเทา่กับ
สว่นต่างระหว่างราคาขายปลกีน้ำามนัหลงัหักภาษมีลูค่าเพิม่	(ภาษขีาย)	
กับราคาน้ำามันที่บริษัทซ้ือจากโรงกลั่นน้ำามันหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม	
(ภาษีซื้อ)	ดังนั้น	ความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายปลีก	ราคาน้ำามันที่
บริษัทซื้อจากโรงกลั่น	และค่าการตลาดที่บริษัทได้รับแสดงได้	ดังนี้

หมายเหตุ	:	ภาษีมูลค่าเพ่ิม	(1)	ท่ีรวมอยู่ในราคาน้ำามันท่ีบริษัทซ้ือจากโรงกล่ันเป็นเงินภาษีท่ีบริษัทมีสิทธิขอคืนจากกรมสรรพากร	ซ่ึงภาษีส่วนน้ีเรียกว่า	 
“ภาษีซ้ือ”	และภาษีมูลค่าเพ่ิม	(2)	ท่ีรวมอยู่ในราคาขายปลีกน้ำามันเป็นเงินภาษีท่ีบริษัทมีหน้าท่ีนำาส่งให้กับสรรพากร	ซ่ึงภาษีส่วนน้ีเรียกว่า	“ภาษีขาย”

ราคาขายปลีกน้ำามัน

ราคาน้ำามันที่บริษัทซื้อจากโรงกลั่น

ราคาหน้า
โรงกลั่น

ภาษีสรรพสามิต
และภาษีเทศบาล

กองทุนน้ำามันฯ
และกองทุน
อนุรักษ์พลังงาน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(1)

ค่าการตลาด ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2)
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ช่องทางจำาหน่าย
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการขาย	(Sale)	ที่ประจำาอยู่ที่คลัง	นอกจากมีหน้า
ทีดู่แลและให้คำาแนะนำาตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท	และลูกค้าแล้ว	
ยังมีหน้าที่ค้นหาผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันที่ประสงค์จะเป็น
ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีเจ้าหน้าท่ี 
ส่วนพัฒนาธุรกิจทำาหน้าท่ีค้นหาสถานท่ีท่ีมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
สถานีบริการน้ำามันประเภท	 COCO	 อย่างต่อเนื่อง	 ในบางครั้ง 
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันท่ีเจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนาธุรกิจเข้าพบยัง
ต้องการดำาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำามันต่อไป	 แต่ต้องการซ้ือน้ำามัน
จากบริษัท และเป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท การตรวจสอบ
ข้อมลูผูป้ระกอบการสถานบีริการน้ำามนัของเจา้หนา้ท่ีสว่นพฒันาธรุกิจ
และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการขาย	(Sale)	ทำาให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม 
เป้าหมายได้รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

กลยุทธ์การแข่งขัน
 ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ จากบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน 
โดยบริษัทจะช่วยสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการปรับปรุงสถานี
บริการน้ำามันของตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน	เช่น	สีทาอาคารเพื่อตกแต่ง
สถานีบริการ	 เสาสูงแสดงเครื่องหมายการค้า	 PT	 และป้ายแสดง
ราคาน้ำามนั	ธงตราสินคา้ของไทยออยล์ทีแ่สดงถงึการรบัรองคณุภาพ
น้ำามันจากไทยออยล์	 และป้ายแสดงชนิดต่างๆ	 รวมถึงเคร่ืองแบบ
สำาหรับพนักงานบริการหน้าลาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่ง 

เจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำารุงไปให้คำาแนะนำา	 และความ 
ช่วยเหลือท่ีจำาเป็นในการปรับปรุงสถานีบริการน้ำามัน เพ่ือให้สถานีบริการ
ของตัวแทนจำาหน่ายมีรูปแบบ	และคุณภาพเดียวกันกับสถานีบริการ
น้ำามันประเภท COCO ในด้านการตลาดบริษัทยังสนับสนุนวัสดุ 
ส่งเสริมการขาย	ได้แก่	น้ำาด่ืมและสินค้าส่งเสริมการขาย	ให้กับตัวแทน
จำาหน่ายน้ำามัน	 โดยจำาหน่ายให้ในราคาท่ีมีส่วนลด	 เพื่อให้ตัวแทน
จำาหน่ายสามารถจัดรายการส่งเสริมการขายในสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท DODO ได้ในลักษณะเดียวกับสถานีบริการน้ำามันประเภท 
COCO	 นอกจากนี้	 บริษัทยังช่วยให้คำาแนะนำาในด้านการบริการ 
หน้าร้าน	และบริหารสินค้าคงคลัง

นโยบายด้านราคา
	 บรษิทัไมม่นีโยบายท่ีจะแข่งขันในเรือ่งราคากับผูค้้าน้ำามนัรายอืน่	
บริษัทอาจพิจารณาปรับเพิ่ม	 หรือลดค่าการตลาดสำาหรับตัวแทน
จำาหนา่ยน้ำามนัของบรษิทั	โดยคำานงึถึงคา่การตลาดทีบ่รษิทัไดรั้บและ
ส่วนแบ่งกำาไร	(ค่าการตลาดสำาหรับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน)	ท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรมสำาหรับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน

	 ราคาน้ำามันที่จำาหน่ายให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท	
คำานวณจากราคาขายปลีกน้ำามันหักด้วยค่าการตลาดสำาหรับตัวแทน
จำาหน่ายน้ำามัน	 ดังนั้น	 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายปลีก	 ราคา
น้ำามันท่ีจำาหน่ายให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท	และค่าการตลาด
สำาหรับตัวแทนจำาหน่ายแสดงได้ ดังนี้

จำานวนสถานีบริการน้ำามันประเภท DODO แยกตามที่ตั้งตามภาค ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 

พื้นที่
จำานวน ร้อยละจำานวน ร้อยละ

25552556

13 7.313 6.9

26 14.732 17.0

22 12.421 11.2

70 39.674 39.4

10 5.710 5.3

14 7.914 7.4

22 12.424 12.8

177 100.0188 100.0

1.	กรุงเทพและปริมณฑล

4.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.	ภาคเหนือ

5.	ภาคตะวันออก

7.	ภาคใต้

3.	ภาคกลาง

6.	ภาคตะวันตก

รวมทั้งหมด

จำานวนสถานีบริการนำ้ามันประเภท DODO ณ สิ้นปี 2552 - 2556

25522553255425552556

จำานวนสถานีบริการ
น้ำามันประเภท DODO

147154165177188
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ราคาขายปลีกน้ำามัน

ราคาน้ำามันที่จำาหน่ายให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน

ราคาหน้าโรงกลั่น	บวกภาษี
และเงินสมทบกองทุนฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(1)

ค่าการตลาดที่
บริษัทได้รับ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2)

ค่าการตลาดสำาหรับ
ตัวแทนจำาหน่าย
น้ำามัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(3)

	 ราคาน้ำามนัทีจ่ำาหนา่ยให้กับตวัแทนจำาหนา่ยน้ำามนัจงึเปลีย่นแปลง
ไปตามความผันผวนของราคาขายปลีกน้ำามันเชื้อเพลิง	ตามประกาศ
ของสำานกังานนโยบายและแผนพลงังานแห่งชาติ	อย่างไรก็ตาม	กำาไร
ท่ีตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันได้รับเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาขายปลีก
น้ำามันหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3)	ตามที่แสดงในภาพ
ข้างตน้	สำาหรบัตัวแทนจำาหนา่ยภาษสีว่นนีเ้รียกว่าภาษขีาย)	กับราคา
น้ำามันท่ีจำาหน่ายให้กับตัวแทนจำาหน่ายหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม	 (ภาษี
มูลค่าเพิ่ม	 (2)	 ตามที่แสดงในภาพข้างต้น	 สำาหรับตัวแทนจำาหน่าย
ภาษีส่วนน้ีเรียกกว่าภาษีซ้ือ)	ดังน้ัน	ไม่ว่าราคาขายปลีกน้ำามันเช้ือเพลิง
จะปรับเพิ่มข้ึนหรือลดลง	 หากบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าการตลาด
สำาหรับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน	 ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันก็จะยังคง 
ได้รับส่วนแบ่งกำาไรในอัตราที่เท่าเดิม

	 4.2	 ธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่นและ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

	 บรษิทัและบริษทัย่อยท่ีเป็นผูค้้าน้ำามนัมาตรา	10	ดำาเนนิธรุกิจสง่
น้ำามันเ ช้ือเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่น	 และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นลูกค้าอีกกลุ่มที่มีความต้องการสั่งซื้อน้ำามันเป็น
จำานวนมากในแต่ละครั้ง	 โดยอาจมีวัตถุประสงค์ในการสั่งซ้ือที่ 
แตกต่างกันออกไป	เช่น	ต้องการจำาหน่ายน้ำามันต่อให้กับผู้ค้าน้ำามันราย
อ่ืน หรือต้องการจำาหนา่ยน้ำามนัให้กับผูใ้ช้น้ำามนัรายย่อย หรือต้องการ
ใช้น้ำามันในขั้นตอนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม	เป็นต้น

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
	 ลกูค้ากลุม่เป้าหมายในธรุกิจค้าสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิให้กับผูค้้าน้ำามนั
รายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย

	 1)	 ผู้ค้าส่งน้ำามันรายอื่น	 หมายถึง	 ผู้ค้าส่งน้ำามันที่สั่งซื้อน้ำามัน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำาหน่ายน้ำามันต่อให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอ่ืน	หรือ	
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันอิสระ หรือผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมท่ีต้องใช้น้ำามนัเชือ้เพลงิในธรุกิจ จงึมกีารดำาเนนิธรุกิจใน
ลักษณะพ่อค้าคนกลาง	 ซ่ึงในธุรกิจจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงเรียก 
ผู้ค้าส่งน้ำามันลักษณะนี้ว่า	Jobber	(“ผู้ค้าน้ำามันประเภท	Jobber”)

 2) ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันอิสระ หมายถึง ผู้ประกอบการ
สถานีบริการน้ำามันขนาดเล็กท่ีไม่ได้เป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของ 

ผู้ค้าน้ำามันขนาดใหญ่	 จึงอาจไม่มีเครื่องหมายการค้าแสดงภายใน
สถานีบริการน้ำามันหรืออาจใช้ตราสัญญาลักษณ์ของผู้ประกอบการ
แสดงภายในสถานีบริการ

	 3)	 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้น้ำามันเช้ือเพลิงในธุรกิจ	
เช่น	 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ใช้น้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับเครื่องจักรกล
ตา่งๆ ธุรกิจขนสง่ท่ีใช้น้ำามนัเช้ือเพลงิในยานพาหนะ ธุรกิจการเกษตร
ที่ใช้น้ำามันสำาหรับเคร่ืองมือทางการเกษตร	 และธุรกิจโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้น้ำามันเชื้อเพลิงในการผลิต เป็นต้น

ช่องทางจำาหน่าย
	 นอกจากการค้นหาผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันท่ีประสงค์
จะเป็นตัวแทนจำาหนา่ยน้ำามนัของบรษิทั	บรษิทัยังกำาหนดให้เจา้หนา้ท่ี/
ฝ่ายการขาย	(Sale)	มีหน้าที่สรรหาและรวบรวมข้อมูลของผู้ค้าปลีก
และค้าส่งน้ำามันและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ
อย่างตอ่เนือ่ง	เพือ่คน้หาผูค้า้ปลกีและค้าสง่น้ำามนัและผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมที่มีปริมาณการสั่งซื้อน้ำามันหรือบริโภคน้ำามันสูง

กลยุทธ์การแข่งขันคุณภาพผลิตภัณฑ์
	 บริษัทให้ความสำาคัญ	 และการส่งมอบน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับลูกค้า 
ในเวลาท่ีกำาหนด จึงเน้นการลงทุนในรถบรรทุกน้ำามันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
รองรับความต้องการขนส่งน้ำามันในแต่ละวันที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนตาม
ยอดการจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท การท่ีบริษัทเป็นเจ้าของกองรถ
บรรทุกน้ำามันขนาดใหญ่	และมีปริมาตรความจุรวมสูง	บริษัทจึงมีความ
สามารถในการขนส่งและขนถ่ายน้ำามันเป็นปริมาณมากในแต่ละคร้ัง	
เมื่อรวมกับการบริหารจัดการรถบรรทุกน้ำามันอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ทำาให้กองรถบรรทุกน้ำามันสามารถขนส่งน้ำามันได้อย่าง
ต่อเนื่อง	 รวมถึงการบริหารปริมาณการสำารองน้ำามันในแต่ละคลัง
น้ำามันอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบน้ำามันได้ตาม
ความต้องการของลูกค้า

	 นอกจากน้ี	บริษัทพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยให้ยืมอุปกรณ์
การจัดเก็บและจ่ายน้ำามันเช้ือเพลิง เช่น ถังสำารองน้ำามันเช้ือเพลิง และ
ตู้จ่ายน้ำามันเช้ือเพลิง	เป็นต้น	ให้กับลูกค้า	โดยติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าวไว้
ภายในสถานท่ีต้ังของกิจการของลูกค้า	 เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้าท่ีเป็นผู้ค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิง	 หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ี
ต้องเติมน้ำามันให้กับยานพาหนะ	หรือเคร่ืองจักรกลของผู้ประกอบการ
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นโยบายด้านราคา
	 ในธุรกิจค้าส่งน้ำามันน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ค้าส่งน้ำามันรายอื่น
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	 ราคาจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงเป็น
เง่ือนไขที่สำาคัญอย่างหนึ่งที่ลูกค้าพิจารณาประกอบการตัดสินใจซ้ือ
น้ำามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงแต่ละราย	บริษัทจึงจำาเป็น
ต้องกำาหนดราคาจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงโดยเปรียบเทียบกับผู้ค้า
น้ำามันรายอื่น	 อย่างไรก็ตาม	 ราคาจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงที่บริษัท
เสนอให้กับลกูค้าแตล่ะรายจะตอ้งสะทอ้นถึงตน้ทนุของน้ำามนัเช้ือเพลงิ	
ระยะเวลาการขายเช่ือสำาหรับลูกค้าแต่ละราย	 และการให้ความ 
ช่วยเหลือต่างๆ	ที่มีให้กับลูกค้า

	 4.3	ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง

 ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำามันเช้ือเพลิงเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ

	 บรษิทักำาหนดให้รถบรรทุกน้ำามนัแตล่ะคนัมพีนกังานขับรถประจำา
และมีหน้าท่ีดูแลรักษารถบรรทุกน้ำามันท่ีรับผิดชอบ ก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน พนักงานขับรถทุกรายจะต้องเข้ารายงานตัวเพื่อ 
ตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถ	 โดยผู้บังคับบัญชาจะสุ่ม
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอลใ์นเลอืด	สุม่ตรวจปัสสาวะเพือ่ทดสอบการ
ใช้สารกระตุ้นและสารเสพติด รวมถึงตรวจดูสภาพร่างกายในเร่ือง
การพักผ่อนอย่างเพียงพอ	 และความเจ็บป่วยที่อาจส่งผลต่อการ 
ขับรถบรรทุกน้ำามัน	พนักงานขับรถยังมีหน้าท่ีตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของรถบรรทกุน้ำามนัก่อนเร่ิมปฏบัิตงิานตามรายการท่ีบริษทักำาหนดไว ้
เช่น	ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ	ระดับน้ำามันหล่อลื่นใน
ระบบต่างๆ	ระดบัน้ำาในหมอ้น้ำา	สภาพสายไฟต่างๆ	ภายในห้องเคร่ือง	
และสภาพยางรถยนต์	เป็นต้น	และส่งแบบฟอร์มการตรวจสภาพรถ
ให้ผูบั้งคบับัญชาตรวจสอบ	หากรถบรรทุกน้ำามนัคันใดไมผ่า่นการตรวจ
สภาพความพร้อมจะถูกห้ามไม่ให้ใช้งาน	 พนักงานขับรถประจำารถ
บรรทุกน้ำามันคันดังกล่าวก็จะไม่ได้รับค่าเที่ยว	 (ค่าจ้างส่วนที่แปรผัน
ไปตามจำานวนครั้งที่ขับรถในแต่ละเดือน)	 ไปจนกว่ารถบรรทุกน้ำามัน
คันดังกล่าวจะนำากลับมาใช้งานตามปกติ	พนักงานขับรถแต่ละคนจึง
ให้ความสำาคัญในการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำามันตามกำาหนด
ระยะเวลา/ระยะทาง	 และนำารถบรรทุกน้ำามันที่รับผิดชอบเข้าตรวจ
เช็คอย่างสม่ำาเสมอ

	 หลงัจากผา่นการตรวจสภาพความพร้อมประจำาวันแลว้	พนกังาน
ขับรถจะนำารถบรรทกุน้ำามนัมาจอดภายในบรเิวณท่ีกำาหนดเพือ่รอเรยีก
ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรกิจขนส่งทำาหน้าท่ีจัดตารางการปฏิบัติงานขนส่ง	 

การจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิง บริษัทได้จดทะเบียนเป็นผู้ขนส่งน้ำามัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา	12	ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำามันเชื้อเพลิง	
พ.ศ.	 2543	 และลงทุนเป็นเจ้าของกองรถบรรทุกน้ำามันขนาดใหญ่	
ขนาดกองรถบรรทกุน้ำามนัของบริษทัเตบิโตอย่างต่อเนือ่งสอดคลอ้งกับ
การเติบโตของรายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงและการเพิ่ม
จำานวนสถานีบริการน้ำามัน	PT	ในช่วงที่ผ่านมา

รถบรรทุกน้ำามันของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 
	 	 1)	รถบรรทุกน้ำามันขนาดความจุไม่เกิน	20,000	ลิตร	(“รถ
สิบล้อบรรทุกน้ำามัน”)	และ

	 	 2)	รถพว่งเซมเิทรลเลอรบ์รรทกุน้ำามนัขนาดความจเุกินกว่า	
20,000	ลิตร	(“รถพ่วงบรรทุกน้ำามัน”)

โดยพิจารณาจากความเหมาะสม	 เช่น	 ขนาดความจุรถบรรทุกน้ำามัน	 
เส้นทางเดินรถ และแผนการจัดส่งน้ำามันให้กับสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	COCO	และลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง	รวมถึง
การขนย้ายน้ำามันระหว่างคลังเพื่อการบริหารจัดการ	 เป็นต้น	 เมื่อ
พนักงานขับรถถูกเรียกตัวเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานขับรถจะเข้ารับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำามัน	เช่น	ใบเบิกน้ำามัน	ใบควบคุม
การสง่น้ำามนั	ใบสัง่ของ	(Purchase	Order)	ใบกำากับการขนสง่น้ำามนั	
เป็นตน้	พรอ้มลวดและซีลน้ำามนัซ่ึงใช้สำาหรับปิดผนกึช่องรบั	และจา่ย
น้ำามันในรถบรรทุกน้ำามัน	 พนักงานขับรถมีหน้าท่ีศึกษาเส้นทางการ
เดนิรถไปยังจดุหมายปลายทางตามเสน้ทางทีบ่ริษทักำาหนด เนือ่งจาก
บริษัทได้กำาหนดเส้นทางที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความปลอดภัย	
ระยะทาง และระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง และจุดจอดพักรถท่ี
เหมาะสมบนเส้นทาง	ซึ่งได้แก่	สถานีบริการน้ำามัน	PT	ที่เป็นสถานี
บริการน้ำามันประเภท	 COCO	 และมีขนาดใหญ่เพียงพอ	 ทำาให้ 
เส้นทางท่ีบริษัทกำาหนดมีประสิทธิภาพในการขนส่ง และมีจุดจอดพักรถท่ี
เหมาะสมสำาหรับการขับรถบรรทุกน้ำามันอย่างปลอดภัย นอกจากนี้
พนกังานขับรถยังมหีนา้ท่ีสอบทานความถูกต้องของเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กับการขนสง่น้ำามนั	เพือ่ป้องกันความผดิพลาดในการขนสง่น้ำามนั	เช่น	
การขนส่งน้ำามันผิดประเภท หรือปริมาณน้ำามันที่ขนส่งไม่ตรงกับ 
คำาสั่งซื้อ	เป็นต้น

	 จากนัน้พนกังานขับรถจะทำาการตรวจสอบน้ำามนัทีอ่าจตกค้างอยู่
ภายในถังบรรจุน้ำามัน	 หากมีน้ำามันตกค้างต้องทำาการถ่ายน้ำามันท่ี
ตกค้างให้หมด	และทำาการปิดวาล์วจ่ายน้ำามันทุกถังน้ำามันให้แน่น
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พนกังานขับรถปิดผนกึวาลว์จา่ยน้ำามนัโดยร้อยลวด	และหนบีซีลน้ำามนั
ให้แน่น	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ณ	จุดเข้าออกโรงจ่ายน้ำามัน
ตรวจสอบความเรียบร้อยของซีลน้ำามันท่ีวาล์วจ่ายน้ำามันอีกคร้ัง	
พนักงานขับรถนำารถบรรทุกน้ำามันเข้าไปยังโรงจ่ายน้ำามัน	 และย่ืน
เอกสารใบเบกิน้ำามนั	และใบควบคุมการสง่น้ำามนัให้เจา้หนา้ทีโ่รงจา่ย
น้ำามนัเพือ่ดำาเนนิการจา่ยน้ำามนั	เมือ่ได้รับน้ำามนัถูกตอ้ง	และครบถ้วน
ตามประเภท	 และปริมาณท่ีกำาหนดไว้ในเอกสาร	 เจ้าหน้าท่ีโรงจ่าย
น้ำามันปิดผนึกช่องรับน้ำามันโดยร้อยลวด	 และหนีบซีลน้ำามันให้แน่น	
พนกังานขบัรถตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของซลีน้ำามนัทีช่อ่งรบัน้ำามัน
อีกครั้ง	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ณ	จุดเข้าออกโรงจ่ายน้ำามัน
ทำาการตรวจสอบความเรียบร้อยของซีลน้ำามันทุกจุดอีกครั้งก่อน
อนุญาตให้รถบรรทุกน้ำามันออกจากคลังน้ำามัน

 เมื่อถึงปลายทาง เจ้าหน้าที่สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO 
ที่รับน้ำามันหรือลูกค้าที่สั่งซ้ือน้ำามันจากบริษัทดำาเนินการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของซีลน้ำามันและหมายเลขซีลน้ำามันท่ีระบุไว้ใน
เอกสาร	หากซีลน้ำามนัอยู่ในสภาพไมเ่รียบร้อย	หรือหมายเลขซีลน้ำามนั
ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสาร เจ้าหน้าท่ีสถานีบริการน้ำามันประเภท 
COCO	หรือลูกค้าจะปฏิเสธการรับมอบน้ำามัน	พนักงานขับรถน้ำามัน
จะต้องแจ้งกลับมายังหน่วยงาน และนำารถบรรทุกน้ำามันกลับมา 
ตรวจสอบ	หากพบว่าซีลน้ำามันอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย	หรือหมายเลข
ซีลน้ำามนัไมต่รงกับในเอกสารโดยทีพ่นกังานขับรถไมส่ามารถชีแ้จงได	้
บริษทัถือว่าพนกังานขับรถคนนัน้บกพร่องต่อหนา้ท่ี	และสอ่เจตนาใน
การทจุริต	และยักยอกน้ำามนัของบริษทั	ซ่ึงมโีทษถึงข้ันไลอ่อกจากงาน	
ซีลน้ำามนัจงึเป็นอปุกรณท่ี์ช่วยในการตรวจสอบ	และปอ้งกันการทุจริต
หรือยักยอกน้ำามันโดยพนักงานขับรถที่อาจจะเกิดขึ้นได้

	 นอกจากน้ี	เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถ และการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำามันอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทได้ลงทุนติดต้ังระบบแสดงพิกัดผ่านดาวเทียม	(“ระบบ	GPS”)	ใน
รถบรรทุกน้ำามัน	 และติดต้ังซอฟท์แวร์สำาหรับแสดงผลข้อมูลของรถ
บรรทุกน้ำามันท่ีอยู่ระหว่างการขนส่งน้ำามัน	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรกิจขนส่งจึง
สามารถติดตามข้อมูลท่ีเก่ียวกับรถบรรทุกน้ำามันได้ทันที เช่น ตำาแหน่ง
ของรถบรรทุกน้ำามันทุกคันท่ีอยู่ระหว่างการขนส่งน้ำามัน	เส้นทางเดินรถ
ต้ังแต่ต้นทางจนถึงตำาแหน่งปัจจุบัน	 ความเร็วรถบรรทุกน้ำามัน	 และ	
จำานวนคร้ังท่ีพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินอัตราท่ีบริษัทกำาหนด	 รวมถึง	
การจอดพักรถบรรทุกน้ำามันในระหว่างการขนส่งน้ำามัน เป็นต้น เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายธุรกิจขนส่งจึงสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
พนักงานขับรถได้ตลอดเวลา	นอกจากน้ี	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรกิจขนส่งยังสามารถ
นำาข้อมูลท่ีได้รับจากระบบ	GPS	มาใช้ประกอบการบริหารจัดการกอง
รถบรรทุกน้ำามันให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดตารางการปฏิบัติงานของ
รถบรรทุกน้ำามันแต่ละคัน	โดยสามารถกำาหนดหมายเลขรถบรรทุกน้ำามัน
ท่ีจะขนส่งน้ำามันในลำาดับต่อๆ ไป หรือหมายเลขรถบรรทุกน้ำามันท่ี
สามารถนำามาให้บริการขนส่งน้ำามันใน	1	ถึง	2	วันข้างหน้า	และการ
คำานวณจำานวนช่ัวโมงการทำางานจริงของผู้ขับรถบรรทุกน้ำามัน

 ทั้งนี้ รถบรรทุกน้ำามันแต่ละกลุ่ม เหมาะสำาหรับการขนส่งน้ำามัน
ที่แตกต่างกัน	 โดยรถสิบล้อบรรทุกน้ำามันเหมาะสำาหรับการกระจาย
น้ำามนัในระยะทางใกล้ๆ 	ทีก่ารสง่มอบน้ำามนัแต่ละคร้ังมปีรมิาณไมส่งู
มาก	 เช่น	 การขนส่งน้ำามันจากคลังน้ำามันของบริษัท	 หรือโรงกลั่น
น้ำามันไทยออยล์	 (ศรีราชา)	หรือจุดรับน้ำามันอื่น	 ไปยังสถานีบริการ
น้ำามันประเภท	 COCO	 หรือลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	 ในขณะท่ีรถพ่วงบรรทุกน้ำามันเหมาะสำาหรับ
การขนส่งน้ำามันในระยะทางไกล	 ที่การส่งมอบน้ำามันแต่ละคร้ังมี
ปริมาณมาก	 เช่น	 การขนส่งน้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์	
(ศรีราชา)	 ไปยังคลังน้ำามันของบริษัทในภาคต่างๆ	 หรือการขนส่ง
น้ำามันระหว่างคลังน้ำามันของบริษัท	เป็นต้น

	 ปัจจบุนับริษทัสามารถใช้รถพว่งบรรทุกน้ำามนัสำาหรบัการกระจาย
น้ำามนัไดม้ากข้ึน เนือ่งจากบริษทัมสีถานบีริการน้ำามนัประเภท COCO 
เพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีต	 บริษัทจึงสามารถขนส่งน้ำามันจากโรงกลั่น
น้ำามนัไทยออยล	์(ศรรีาชา)	ไปยังสถานบีริการน้ำามนัประเภท	COCO	
หลายแห่งทีอ่ยู่ในบริเวณใกลเ้คยีงกันโดยใช้รถพว่งบรรทุกน้ำามนัเพยีง
คันเดียว	ทำาให้สามารถลดค่าใช้จ่าย	และเวลาที่เสียไปในขั้นตอนการ
รบัและจา่ยน้ำามนัจากรถบรรทุกน้ำามนัเข้า	และออกจากคลงัน้ำามนัลง
ได้	 รวมถึงลดต้นทุนค่าขนส่งน้ำามันลงได้	 โดยรถพ่วงบรรทุกน้ำามันมี
อัตราค่าขนส่งน้ำามันต่อลิตรต่อระยะทางท่ีต่ำากว่า	 เนื่องจากรถพ่วง
บรรทุกน้ำามนัสามารถบรรทุกน้ำามนัได้มากกว่าในขณะท่ีมคีา่ใช้จา่ยต่อ
ระยะทางสูงกว่าไม่มาก การใช้รถพ่วงบรรทุกน้ำามันขนส่งน้ำามันแทน
รถสิบล้อบรรทุกน้ำามันจึงช่วยให้การขนส่งน้ำามันของบริษัทมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

	 บริษัทกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจขนส่งมีหน้าท่ีจัดทำาแผน
กำาหนดการนำารถบรรทกุน้ำามนัเข้าสอบเทยีบปรมิาตรความจนุ้ำามนัใน
ถังน้ำามันของรถบรรทุกน้ำามันแต่ละคัน	 โดยรถบรรทุกน้ำาทุกคันต้อง
เข้าสอบเทียบปริมาตรความจุกับผู้ให้บริการสอบเทียบวัดปริมาตรที่ 
ได้รับอนุญาตจากกองช่ังตวงวัด	(กรมการค้าภายใน)	กระทรวงพาณิชย์	
ทุกๆ	3	ปี	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าน้ำามันที่บรรจุในถังน้ำามันของ
รถบรรทุกน้ำามันแต่ละคันจะมีปริมาณตรงตามค่าที่แสดงไว้	ณ	แป้น
แสดงระดับน้ำามันภายในถังน้ำามัน	 ลูกค้าและสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	COCO	ท่ีรับน้ำามันจากรถบรรทุกน้ำามันจะได้รับน้ำามันครบถ้วน
และตรงตามที่แสดงไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำามัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มผู้ใช้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำามันเช้ือเพลิงของบริษัท
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1)	PTC	และบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10
  
2)	ลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อน้ำามันจากบริษัทและ
บริษัทย่อย	ซึ่งได้แก่	ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท	ผู้ค้าน้ำามัน
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ประเภท	 Jobber	 ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันที่ ไม่ใช้
เครื่องหมายการค้า	 PT	 และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ 
น้ำามันเชื้อเพลิงในการดำาเนินธุรกิจ 

	 ท้ังนี้	 การขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิงของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการ 
ให้บริการขนส่งสำาหรับ	 PTC	 และบริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ำามัน 
เชื้อเพลิงตามมาตรา	10

ช่องทางจำาหน่าย
	 สำาหรบัการขนสง่น้ำามนัให้	PTC	และบริษทัย่อยซ่ึงเปน็ผูค้้าน้ำามนั
เช้ือเพลิงตามมาตรา	10	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรกิจขนส่งจะได้รับแจ้งการขอใช้
บริการขนสง่น้ำามนัในแต่ละวันจากเจา้หนา้ท่ีสว่นคลงัน้ำามนัท่ีรับคำาสัง่
ซ้ือน้ำามันมาจากสถานีบริการน้ำามันประเภท	 COCO	 แต่ละแห่งใน
พืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ	และข้อมลูการจดัหาน้ำามนัจากเจา้หนา้ทีส่ว่นจดัซ้ือ
น้ำามัน	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรกิจขนส่งมีหน้าท่ีจัดสรรรถบรรทุกน้ำามัน	และกำาหนด
ตารางการปฏิบัติงานของรถบรรทุกน้ำามันให้เพียงพอ และเหมาะสม
สำาหรับการขนสง่น้ำามนัให้กับสถานบีริการน้ำามนัประเภท COCO และ
การขนถ่ายน้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามันไปยังคลังน้ำามันแต่ละแห่ง

	 สำาหรับการขนส่งน้ำามันให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำามัน 
เช้ือเพลิง	เม่ือเจ้าหน้าท่ีประสานงานขายได้รับคำาส่ังซ้ือน้ำามันจากลูกค้า	
เจา้หนา้ทีป่ระสานงานขายจำาเปน็ต้องสอบถามวิธกีารขนสง่น้ำามนัจาก
ลกูคา้เพือ่นดัหมายเวลา	และกำาหนดลำาดบัของรถบรรทุกน้ำามนัทัง้ของ
บริษัทและของลูกค้าให้สามารถเข้ารับน้ำามันจากบริษัทได้อย่าง 
เหมาะสม	ในกรณีท่ีลูกค้าไม่มีรถบรรทุกน้ำามันและยังไม่ได้จ้างผู้ให้บริการ
ขนส่งน้ำามัน	 เจ้าหน้าท่ีประสานงานขายจะเสนอให้ลูกค้าใช้บริการ
ขนส่งน้ำามันของบริษัท	 หากลูกค้าสนใจเจ้าหน้าท่ีประสานงานขายก็
จะแจ้งราคาจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีรวมค่าขนส่งให้ลูกค้าได้
พิจารณา	 เมื่อลูกค้าส่งคำาสั่งซ้ือตามราคาท่ีเสนอกลับมา	 เจ้าหน้าท่ี
ประสานงานขายจะประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรกิจขนส่งให้จัดเตรียม
รถบรรทุกสำาหรับดำาเนินการขนส่งน้ำามันให้กับลูกค้า

กลยุทธ์การแข่งขัน
	 บริษัทเน้นการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
ขนส่งน้ำามันของบริษัท	โดยบริษัทกำาหนดให้พนักงานขับรถมีหน้าที่
ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายน้ำามัน	
และการขนส่งน้ำามันเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการส่งมอบ
น้ำามันผิดประเภท หรือปริมาณน้ำามันที่ส่งมอบไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ 
การใช้ซีลน้ำามันปิดผนึกวาล์วจ่ายน้ำามัน	 และช่องรับน้ำามันร่วมกับ
การใช้ระบบ	GPS	ในรถบรรทุกน้ำามันสำาหรับติดตามพฤติกรรมของ
พนักงานขับรถเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการขนส่ง
น้ำามันให้กับลูกค้า	บริษัทยังเน้นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่
มีต่อการให้บริการขนส่งน้ำามันของบริษัท	โดยเน้นการส่งมอบน้ำามัน
ที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา

นโยบายด้านราคา
 บรษิทักำาหนดราคาคา่บรกิารขนสง่น้ำามนัโดยพจิารณาจากต้นทุน
การให้บริการขนสง่น้ำามนัทีเ่กิดข้ึนจริง	และเปรียบเทียบกับราคาตลาด
เพ่ือกำาหนดอัตราค่าบริการขนส่งน้ำามันของบริษัทให้เหมาะสม	และเป็นธรรม
ต่อลูกค้า	 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะลดราคาค่าบริการขนส่งน้ำามัน 
เพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการขนส่งน้ำามันท่ัวไป เนื่องจากบริษัทดำาเนิน
ธุรกิจขนส่ง และขนถ่ายน้ำามันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการขนส่งน้ำามันกับ
สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO เป็นหลัก บริษัทให้บริการขนส่ง
น้ำามันกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงเพียงเพื่ออำานวยความ
สะดวกกับลูกค้าที่ไม่มีรถบรรทุกน้ำามันเป็นของตนเอง

	 4.4	ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำามัน	PT	

	 บรษิทัจำาหน่ายสนิคา้อปุโภค	และบรโิภคในชีวิตประจำาวนัภายใน
สถานีบริการน้ำามัน	 PT	 ให้กับผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำามัน	 และ 
ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ำามัน	โดย	PTC	เป็นผู้ลงทุน
และเป็นบริหารงานร้านสะดวกซื้อที่มีชื่อ	PT	Mart	(“ร้านสะดวกซื้อ	
PT	 Mart”)	 และร้านสะดวกซื้อรูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่า	 Max	 Mart	
(“ร้านสะดวกซ้ือ	 Max	 Mart”)	 โดยร้านสะดวกซ้ือ	 Max	 Mart	 
ยังคงเปิดให้บริการภายในสถานีบริการน้ำามัน	 PT	 ที่	 PTC	 เป็น 
ผู้ดำาเนินงาน (สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO) เช่นเดียวกับร้าน 
สะดวกซ้ือ	PT	Mart	แต่รูปแบบการตกแต่งร้านรวมถึงความหลากหลาย
ของสินค้าและปริมาณสินค้าท่ีจำาหน่ายภายในร้านสะดวกซ้ือจะแตกต่าง
กันออกไป 

 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในแต่ละกะทำางานและจำานวนกะทำา
งานในแต่ละวันของร้านสะดวกซื้อจะตรงกับสถานีบริการน้ำามัน	 PT	
ดังน้ัน	สำาหรับสถานีบริการน้ำามัน	PT	ท่ีเปิดให้บริการระหว่าง	5.00	น.	
ถึง	22.00	น.	รา้นสะดวกซ้ือท่ีอยู่ในสถานบีรกิารน้ำามนันัน้ก็จะเปิดให้
บริการระหว่าง	5.00	น.	ถึง	22.00	น.	เช่นเดียวกัน	ในการเปล่ียนกะ 
ทำางานพนักงานเก็บเงินประจำาร้านสะดวกซ้ือในกะทำางานก่อน	และกะ 
ทำางานหลังจะร่วมกันตรวจสอบสินค้าภายในร้านสะดวกซ้ือ	โดยตรวจนับ
สินค้าควบคุม	 (สินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยสูง)	 และสุ่มตรวจนับสินค้า
ส่วนที่เหลือ	 และตรวจนับเงินสดสำาหรับทอนลูกค้าที่อยู่ในเครื่อง 
คิดเงิน	เพ่ือประโยชน์ในการกระทบยอดสินค้าท่ีจำาหน่าย	และเงินสดท่ีได้
จากการจำาหน่ายสินค้าในแต่ละกะทำางาน	 และตรวจสอบสินค้า 
คงเหลือ	ณ	สิ้นแต่ละกะทำางาน	ในกรณีที่มีสินค้าสูญหายในระหว่าง
กะทำางานใดพนกังานเก็บเงินประจำารา้นสะดวกซ้ือในกะทำางานนัน้จะ
ต้องรับผิดชอบค่าสินค้าที่สูญหายร่วมกับผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ

	 สินค้าท่ีจำาหน่ายในร้านสะดวกซ้ือแต่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่าง
กัน	 โดยข้ึนอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพ้ืนท่ี	 บริษัทกำาหนด
รายการสินค้าท่ีเหมาะสม	โดยพิจารณาจากสถิติการจำาหน่ายสินค้าแต่ละ
รายการ	สำาหรับรายการสินค้าที ่ขายดีในร้านสะดวกซื ้อส่วนใหญ่
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บริษัทจะจัดให้อยู่ในรายการสินค้าหลักท่ีกำาหนดให้มีจำาหน่ายในร้าน
สะดวกซ้ือทุกแห่ง	ในขณะท่ีรายการสินค้าท่ีขายดีเฉพาะร้านสะดวกซ้ือ
บางแห่ง	 บริษัทจะจัดให้อยู่ในรายการสินค้ารองท่ีกำาหนดให้มีการ
จำาหน่ายเฉพาะในร้านสะดวกซ้ือบางแห่ง	 นอกจากน้ี	 ปริมาณสินค้าท่ี
สำารองไว้จำาหน่ายในร้านสะดวกซ้ือแต่ละแห่งจะคำานวณจากระยะเวลา
การจำาหน่ายสินค้าแต่ละประเภทเฉล่ีย	 ทำาให้สินค้าท่ีขายดี	 (ใช้ระยะ
เวลาการจำาหน่ายไม่นาน)	จะมีปริมาณสินค้าท่ีสำารองไว้จำาหน่ายสูง	

	 โดยในปี	 2555	บริษัทได้เปิดร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart	 เป็น
แห่งแรก	 บริษัทเน้นลงทุนร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการน้ำามัน	
PT	ซ่ึงเป็นสถานบีริการน้ำามนัประเภท	COCO	เปน็หลกั	เพือ่สง่เสรมิ
ภาพลักษณ์การให้บริการ	 และอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
สถานีบริการน้ำามัน	 PT	 บริษัทเลือกสถานีบริการน้ำามันท่ีเหมาะสม
สำาหรับลงทุนร้านสะดวกซื้อโดยพิจารณาจาก	1)	จำานวนผู้ใช้บริการ
สถานีบริการน้ำามัน และยอดการจำาหน่ายน้ำามันภายในสถานีบริการ
น้ำามัน	 2)	 ทำาเลท่ีต้ังของสถานีบริการน้ำามันที่จะเปิดร้านสะดวกซ้ือ	
โดยคำานึงถึงแหล่งชุมชนที่พักอาศัย	 ย่านธุรกิจการค้า	 และสถานที่
ราชการขนาดใหญ่	ในบริเวณใกล้เคียง	รวมถึงเส้นทางต่างๆ	ที่เชื่อม
ต่อกับถนนที่สถานีบริการน้ำามันนั้นตั้งอยู่	และ	3)	ขนาดพื้นที่ภายใน
สถานีบริการน้ำามัน	 PT	 ต้องกว้างเพียงพอสำาหรับการก่อสร้างร้าน
สะดวกซื้อหรือมีร้านสะดวกซื้ออยู่ภายในสถานีบริการอยู่แล้ว	

	 สำาหรบัรา้นสะดวกซ้ือท่ีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมจีำานวนไมม่าก	และ
มีความต้องการสินค้าไม่หลากหลายมาก	 บริษัทจะเปิดให้บริการร้าน
สะดวกซ้ือในรูปแบบของร้านสะดวกซ้ือ	 PT	 Mart	 ในขณะที่ร้าน
สะดวกซ้ือท่ีมีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจสูง	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายมีจำานวนมากและหลากหลายกลุ่ม	ส่งผลให้มีความต้องการ
สนิค้าเป็นจำานวนมาก	และหลายหลายประเภท	บริษทัจะเปิดให้บรกิาร
ร้านสะดวกซื้อในรูปแบบของร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart	โดยอาจจะ
เปิดร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart	ใหม่	หากสถานีบริการน้ำามันแห่งนั้น
ยังไม่มีร้านสะดวกซื้อ	หรือปรับปรุงร้านสะดวกซื้อ	PT	Mart	เดิมที่
มีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจสูงให้เป็นร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart

กลยุทธ์การแข่งขัน
	 บรษิทัให้ความสำาคญักับการจดัหาผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพจากผูผ้ลติ
สนิค้าทีม่ช่ืีอเสยีง	และมมีาตรฐานในการผลติสนิค้าเพือ่ความปลอดภยั

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
	 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสำาหรับธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายในสถานี
บรกิารน้ำามนั	PT	ประกอบไปดว้ย	1)	กลุม่ผูใ้ชน้้ำามนัท่ีใช้บรกิารสถานี
บริการน้ำามัน	PT	และ	2)	กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานี
บริการน้ำามัน	PT

ของลกูค้า	และเนน้การคัดเลอืกผลติภณัฑ์ทีต่รงกับความต้องการของ
ลกูค้ากลุม่เป้าหมายในแตล่ะพืน้ที	่โดยพจิารณาจากสถิตกิารจำาหนา่ย
สินค้าแต่ละประเภทในแต่ละร้านสะดวกซ้ือ	 หากสินค้าใดไม่เป็นที่
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 บริษัทจะปรับลดปริมาณการสั่งซื้อ
สินค้า	หรือยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละร้านสะดวกซื้อ	บริษัทยังจัดให้มีการ
ทำาการตลาดร่วมกันระหว่างสถานีบริการน้ำามัน	 และร้านสะดวกซ้ือ
ภายในสถานีบริการน้ำามัน	โดยให้ส่วนลด	หรือสิทธิแลกซ้ือสินค้าภายใน
ร้านสะดวกซ้ือกับผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำามันตามเง่ือนไขที่บริษัท
กำาหนดไว้

นโยบายด้านราคา
	 บริษัทกำาหนดราคาขายปลีกสินค้าภายในร้านสะดวกซ้ือ	 โดย
พิจารณาจากราคาขายปลีกท่ัวไปของสินค้าแต่ละประเภท	และเปรียบเทียบ
กับต้นทุนค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 เช่น	 ค่าขนส่งสินค้า	 และ 
คา่ใช้จา่ยในการบริหารร้านสะดวกซ้ือ	เป็นตน้	สำาหรบัสนิคา้ใดทีบ่ริษทั
ได้รับส่วนลดจากผู้ผลิตสินค้ามาก	 บริษัทอาจจะกำาหนดราคาขายต่ำา
กว่าราคาขายปลีกท่ัวไปของสินค้านั้นได้	 นอกจากนี้	 บริษัทอาจลด
ราคาขายสินค้าบางรายการเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มจำานวนลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการภายในร้านสะดวกซื้อ

4.5	ธุรกิจการจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น

	 รายได้อื่นบางส่วนบริษัทได้รับจากการให้บริการรับฝากน้ำามัน 
ให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่น	เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในคลังน้ำามันเป็น
จำานวนมาก	 โดยคลังน้ำามันแม่กลองเป็นคลังน้ำามันขนาดใหญ่ที่มีถัง
บรรจุน้ำามัน	 (Oil	 Tank)	 เป็นจำานวนมาก	 ซึ่งเกินความต้องการใช้
สำารองน้ำามันของบริษัทในปัจจุบัน	รวมท้ังคลังน้ำามันแม่กลองยังมีท่าเทียบเรือ

ช่องทางจำาหน่าย
จำานวนร้านสะดวกซื้อ	PT	Mart	และ	Max	Mart
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ท่ีเหมาะสมสำาหรับการขนส่งน้ำามันทางเรือในปริมาณมาก บริษัทจึง
สามารถให้บริการรับฝากน้ำามันให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่นได้ในปริมาณ 
ที่มาก	บริษัทจัดเก็บน้ำามันของลูกค้าในถังบรรจุน้ำามัน	(Oil	Tank)	ที่
กำาหนดไว้สำาหรับรับฝากน้ำามันให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ	 และจัดเก็บ
น้ำามันของบริษัทในถังบรรจุน้ำามัน	(Oil	Tank)	เฉพาะสำาหรับบริษัท	
นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำามันที่จัดเก็บให้ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง	ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าน้ำามันที่รับฝากจะไม่มีการปนเปื้อน
กับน้ำามันอื่นในช่วงที่ฝากน้ำามันไว้กับบริษัท

	 บริษัทยังมีรายได้อื่นบางส่วนจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
เคร่ืองยนต์เครื่องหมายการค้า	 Castrol	 ภายในสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท COCO และจำาหนา่ยให้กับตัวแทนจำาหนา่ยน้ำามนัของบรษิทั
เพื่อนำาไปจำาหน่ายภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท DODO ต่อไป 
รวมถึงการให้ผูป้ระกอบการรายย่อย เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ
ร้านซ่อมรถ	 เป็นต้น	 เช่าพื้นท่ีภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท	
COCO เพื่อดำาเนินธุรกิจ

5. การขายเชื่อนำ้ามันเชื้อเพลิง

	 บริษัทกำาหนดให้ลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิงผ่านสถานี
บริการน้ำามัน	 PT	 ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำามันรายย่อยทั่วไปที่ปริมาณการเติม
น้ำามันต่อครั้งไม่มากและไม่สม่ำาเสมอ	และลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำามัน

เชื้อเพลิงที่สั่งซื้อน้ำามันเชื้อเพลิงไม่สม่ำาเสมอ	หรือเป็นลูกค้ารายใหม่	
ต้องโอนเงินค่าน้ำามนัลว่งหนา้ก่อนการสัง่ซ้ือน้ำามนัจากบริษทัหรอืชำาระ
เงินค่าน้ำามนัทนัททีีไ่ด้รบัน้ำามนัจากบรษิทั	อย่างไรก็ตาม	สำาหรบัลกูคา้
ที่มีการสั่งซ้ือน้ำามันจำานวนมากและสม่ำาเสมอ	 บริษัทอาจจะกำาหนด
วงเงินขายเช่ือ	 และระยะเวลาการขายเช่ือให้กับลูกค้าได้ตามความ
เหมาะสม	 โดยคณะกรรมการพัฒนาและเร่งรัดหนี้สิน	 ซ่ึงมีหน้าที่
ตัง้แตก่ำาหนดวงเงิน	และเง่ือนไขการขายเช่ือสำาหรับลกูคา้	จนถึงการ
พิจารณาการติดตามหนี้สินที่เกิดขึ้น พิจารณากำาหนดวงเงินขายเชื่อ
และระยะเวลาการขายเช่ือจากปัจจยัตา่งๆ	เช่น	ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ	 เหตุผลและความจำาเป็นของลูกค้า	 แหล่งที่มาของรายได้และ
ความสม่ำาเสมอของรายได้	 ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน	
ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท	 ช่ือเสียงในการดำาเนินธุรกิจ	 และ	
ประวัตกิารชำาระเงิน	รวมถึง	หลกัประกันทีล่กูคา้วางไว้เพือ่ค้ำาประกัน
การสัง่ซ้ือน้ำามนัของลกูค้า	เป็นต้น	ดงันัน้	ลกูคา้แต่ละรายอาจมวีงเงิน
ขายเชื่อและระยะเวลาการขายเชื่อแตกต่างกันออกไป	ทั้งนี้	ลูกค้าใน
ธรุกิจคา้ปลกีน้ำามนัเช้ือเพลงิเกือบทัง้หมดเป็นผูใ้ช้น้ำามนัรายย่อยทัว่ไป
จึงไม่มีเหตุผล	 และความจำาเป็นที่ต้องได้รับวงเงินขายเช่ือ	 ยกเว้น 
ผู้ประกอบการขนส่ง	 และผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยานพาหนะในการขนส่ง
สนิคา้ท่ีจำาเป็นต้องไดรั้บวงเงินขายเช่ือเพือ่ความคลอ่งตวัในการดำาเนนิ
ธุรกิจ	 ดังนั้น	 วงเงินขายเชื่อส่วนใหญ่จึงกำาหนดให้กับลูกค้าในธุรกิจ
ค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง

ธรุกิจค้าปลกีนำา้มนัเชือ้เพลงิผ่าน

สถานีบรกิารนำา้มนัของบริษัท

ธรุกจิค้าส่งนำา้มนัเชือ้เพลงิให้กบั

ตวัแทนจำาหน่ายนำา้มนัของบริษัท

ธรุกจิค้าส่งนำา้มนัเชือ้เพลงิให้กบั
ผูค้้านำา้มนัรายอืน่และ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ขายเงินสด 96.85

ประมาณ	30	วัน ไม่เกิน	3	วัน ไม่เกิน	3	วัน

77.45 81.75

3.15 22.55 18.25ขายเงินเชื่อ

ระยะเวลาขายเชื่อ

สัดส่วนการขายเงินสดและเงินเชื่อสำาหรับธุรกิจแต่ละกลุ่ม ในปี 2556

หมายเหตุ	:	สัดส่วนของรายได้ตามธุรกิจแต่ละประเภท

	 ท้ังนี	้การจำาหนา่ยน้ำามนัในธรุกิจคา้ปลกีน้ำามนัเชือ้เพลงิในสว่นท่ี
เป็นการขายเช่ือ เป็นการจำาหน่ายน้ำามันให้กับผู้ประกอบการท่ีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง	และเติมน้ำามันภายในสถานีบริการน้ำามันของบริษัท
อย่างสม่ำาเสมอ 

	 หลักประกันส่วนใหญ่ที่บริษัทกำาหนดให้ลูกค้าใช้เป็นหลักประกัน	
คือ	 หนังสือสัญญาค้ำาประกันของธนาคาร	 (L/G)	 ยกเว้นในกรณีที่
ลูกค้าไม่สามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือสัญญาค้ำาประกันของ
ธนาคารได	้หากบรษิทัพจิารณาปจัจยัอืน่ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการให้วงเงิน
สินเชือ่แล้วพบวา่ลูกค้ามีความเสี่ยงต่ำา	บริษัทอาจจะยนิยอมใหลู้กค้า
วางที่ดิน	หรืออุปกรณ์ภายในสถานีบริการน้ำามันหรือรถบรรทุกน้ำามัน
เป็นหลักประกันวงเงินขายเชื่อได้

	 ในการส่ังซ้ือน้ำามันของลูกค้าท่ีมีวงเงินขายเช่ือ	 บริษัทกำาหนดให้ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ	ซ่ึงได้แก่	พนักงานบริการหน้าลานในกรณีท่ีเป็นลูกค้า
ในธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิง	หรือเจ้าหน้าท่ีประสานงานขายในกรณี
ท่ีเป็นลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	ตรวจสอบวงเงินขายเช่ือและ
ระยะเวลาการขายเช่ือของลูกค้าก่อนการจำาหน่ายน้ำามันให้กับลูกค้า	ดังน้ี

	 1)	ระยะเวลาการขายเชื่อ
	 สำาหรบัลกูค้าทีม่กีารคา้งชำาระเงินคา่น้ำามนัเกินกว่าระยะเวลาการ
ขายเช่ือ พนกังานบริการหนา้ลาน หรอืเจา้หนา้ทีป่ระสานงานขายจะ
ปฏิเสธการจำาหน่ายน้ำามันให้กับลูกค้า	 แม้ว่าลูกค้าจะมีภาระหนี้รวม
น้อยกว่าวงเงินขายเชื่อ	และแจ้งให้ลูกค้าชำาระเงินค่าน้ำามันในส่วนที่
เกินกำาหนดก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อน้ำามันเพิ่มได้
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	 เฉพาะลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	 ในกรณีที่ลูกค้าค้าง
ชำาระเงินค่าน้ำามันเกินกำาหนดหรือมีวงเงินขายเชื่อไม่เพียงพอ	แต่ไม่
สามารถชำาระเงินค่าน้ำามันบางส่วนได้	 หากลูกค้าดังกล่าวมีความ
จำาเป็นตอ้งสัง่ซ้ือน้ำามนัเพิม่	เจา้หนา้ท่ีประสานงานขายต้องสรุปข้อมลู
ของลูกค้า	และจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติผู้มีอำานาจตามที่บริษัท
กำาหนด	 สำาหรับการพิจารณาอนุมัติการสั่งซ้ือน้ำามันของลูกค้าที่ค้าง
ชำาระเงินค่าน้ำามนัเกินกำาหนด	หรือมวีงเงินขายเช่ือไมเ่พยีงพอ	บรษิทั
พิจารณาจากระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท	 ประวัติการชำาระเงิน
และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เคยตกลงไว้	ปริมาณน้ำามันที่สั่งซื้อ	และ
ความสม่ำาเสมอในการซ้ือน้ำามัน	 และฐานะทางการเงินและผลการ
ดำาเนินงาน	 รวมถึงเหตุผล	 และความจำาเป็นท่ีทำาให้ค้างชำาระเงิน 
ค่าน้ำามันเกินกำาหนด	หรือมีวงเงินขายเช่ือไม่เพียงพอ	หากลูกค้ารายน้ันมี
ประวติัการค้างชำาระเงินคา่น้ำามนัเกินกำาหนดหลายคร้ัง	บรษิทัก็จะไม่
อนุญาตให้ลูกค้าสั่งซ้ือน้ำามันเพิ่ม	 สำาหรับลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซ้ือ
เกินวงเงินหลายคร้ัง	บริษัทก็จะให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการขาย	(Sale)	เจรจาให้
ลกูค้าเพิม่หลกัประกันเพือ่เพิม่วงเงินการขายเช่ือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการสั่งซื้อน้ำามันของลูกค้า

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังกำาหนดให้เจ้าหน้า ท่ี วิ เคราะห์และ 
ติดตามหนี้สิน	 (Credit	 Control)	 ซ่ึงประจำาอยู่ท่ีสำานักงานใหญ่มี 
หน้าที่ตรวจสอบและติดตามการขายเช่ือน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับลูกค้า
แต่ละราย	 หากตรวจพบรายช่ือลูกค้าที่ค้างชำาระเงินค่าน้ำามันเกิน
กำาหนดหรือมีภาระหนี้ค้างชำาระเกินกว่าวงเงินขายเช่ือ	 เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์และติดตามหนีส้นิจะแจง้ไปยังเจา้หนา้ท่ีสว่นพฒันางานขาย 

ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิง	 หรือแจ้งไปยัง 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการขาย	(Sale)	ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าของธุรกิจค้าส่งน้ำามัน
เช้ือเพลิง	ให้ติดตามลูกค้าให้ชำาระเงินส่วนท่ีค้างชำาระเกินกำาหนดหรือ
ส่วนท่ีเกินวงเงิน	หากลูกค้าไม่สามารถหาข้อสรุปกับทางบริษัทได้ภายใน	
60	วัน	เจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนางานขาย	หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการขาย	(Sale)	
การขายมีหน้าท่ีแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีส่วนกฎหมายดำาเนินการออกหนังสือ
ทวงถาม	พร้อมแจ้งให้ธนาคารชำาระเงินตามท่ีระบุไว้ในหนังสือสัญญา
ค้ำาประกันของธนาคาร	 (L/G)	 และหากไม่สามารถหาข้อสรุปภายใน	
90	วัน	เจ้าหน้าท่ีส่วนกฎหมายจะดำาเนินการฟ้องต่อไป

6. ภาวะอุตสาหกรรม

การกลั่นนำ้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ
	 ณ	สิ้นปี	2556	ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำามันเชิง
พาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้งสิ้น	 7	 ราย	 ได้แก่	 บริษัท	 ไทยออยล์	 จำากัด	
(มหาชน)	“ไทยออยล์”)	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	(“ไออาร์
พซีี”)	บริษทั	เอสโซ่	ประเทศไทย	จำากัด		(มหาชน)	(“เอสโซ่”)	บริษทั	
พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	(“พีทีทีจีซี”)	บริษัท	สตาร์
ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง	จำากัด	(“สตาร์”)	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	
(มหาชน)	 (“บางจาก”)	 และบริษัท	 ระยองเพียวริฟายเออร์	 จำากัด	
(มหาชน)	(“อาร์พีซี”)	กำาลังการกลั่นน้ำามันดิบ	ณ	สิ้นปี	2556	และ
ปริมาณการกลั่นน้ำามันเฉลี่ยต่อวัน	และอัตราการใช้กำาลังการกลั่นใน
ช่วงปี	2556	ของผูป้ระกอบธุรกิจโรงกลัน่น้ำามนัเชิงพาณชิย์ขนาดใหญ่
แสดงได้ดังนี้

กำาลงัการกลัน่นำา้มนัดบิ

(พันบาร์เรลต่อวัน)

ปริมาณการกลัน่นำา้มนั

(พันบาร์เรลต่อวัน)

อัตราการใช้กำาลังการกล่ัน
 (ร้อยละ)

1.	ไทยออยล์ 275.00

150.00

145.00

120.00

1,099.00

177.00

17.00

183.63

171.95

99.94

1,078.00

142.01

0

122.4

118.6

83.3

98.1

80.2

0

297.34 108.1

215.00 183.13 85.22.	ไออาร์พีซี

3.	สตาร์

4.	พีทีทีจีซี

6.	บางจาก

รวมทั้งหมด

5.	เอสโซ่

7.	อาร์พีซี1/

ที่มา	:	สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ	:	1/	โรงกลั่นน้ำามันอาร์พีซี	หยุดผลิตเมื่อวันที่	7	กุมภาพันธ์	2555
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	 ปริมาณการกลั่นน้ำามันภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง	ตามความต้องการใช้น้ำามันในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามจำานวน
ประชากรในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน	 และการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ	ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากปรมิาณการกลัน่น้ำามนัเฉลีย่ตอ่วันท่ีเพิม่ข้ึน
จาก	0.17	ล้านบาร์เรลในปี	2529	เป็น	0.98	ล้านบาร์เรลในปี	2555	
ความตอ้งการใชน้้ำามนัทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัทีท่ำาให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงกลัน่น้ำามนัลงทนุเพิม่กำาลงัการกลัน่ของโรงกลัน่	
โดยเฉพาะในปี	 2534	 ที่อัตราการใช้กำาลังการกลั่นเพิ่มสูงข้ึนถึง 
ร้อยละ	112.4	ของกำาลังการกล่ันน้ำามันดิบ	ทำาให้ผู้ประกอบการเร่งลงทุน
ขยายโรงกลั่นน้ำามันส่งผลให้กำาลังการกลั่นน้ำามันดิบเฉลี่ยต่อวัน	 
เพิ่มขึ้นจาก	0.22	ล้านบาร์เรล	ในปี	2534	เป็น	0.82	ล้านบาร์เรล
ในปี	2539	และปริมาณการกลั่นน้ำามันเฉลี่ยต่อวัน	เพิ่มขึ้นจาก	0.25	
ล้านบาร์เรล	ในปี	2534	เป็น	0.66	ล้านบาร์เรล	ในปี	2539	สำาหรับ
ในปี	2554	ปริมาณการกล่ันน้ำามันเฉล่ียต่อวันเท่ากับ	0.94	ล้านบาร์เรล	
ลดลงจาก	 0.96	 ล้านบาร์เรลในปี	 2553	 เนื่องจากโรงกลั่นน้ำามันมี
การปิดซ่อมบำารุงพร้อมกันหลายแห่ง	 ทั้งที่เป็นการปิดซ่อมบำารุง 
ประจำาปี	และการปิดซ่อมเพ่ือปรับปรุงโรงกล่ันเพ่ือให้น้ำามันท่ีได้เป็นไปตาม
มาตรฐานน้ำามันยูโร	 4	 ที่มีการบังคับใช้ในวันที่	 1	 มกราคม	 2555	
สำาหรับในป	ี2556	ปรมิาณการกลัน่น้ำามนัเฉลีย่ตอ่วันเพิม่ข้ึนเปน็	1.08	
ล้านบาร์เรล

ลกัษณะการจำาหน่ายนำา้มันเชือ้เพลงิทีไ่ด้จากการกลัน่โดยผูป้ระกอบ
ธุรกิจโรงกลั่นภายในประเทศ
 น้ำามันเช้ือเพลิงท่ีได้จากการกล่ันน้ำามันดิบสามารถนำามาผลิตเป็นน้ำามัน
เช้ือเพลิงได้หลายชนิด	โดยสามารถแบ่งออกเป็น	5	กลุ่มท่ีสำาคัญ	ดังน้ี

	 1)	กลุ่มน้ำามันดีเซล	ได้แก่	น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว	และน้ำามันดีเซล
 หมุนช้า

	 2)	กลุ่มน้ำามันเบนซิน	ได้แก่	น้ำามันเบนซินออกเทน	95	น้ำามันเบนซิน
	 ออกเทน	91	น้ำามันแก๊สโซฮอล์	95	(E10)	น้ำามันแก๊สโซฮอล์	91
	 (E10)	น้ำามันแก๊สโซฮอล์	95	(E20)	และน้ำามันแก๊สโซฮอล์	95	(E85)	

	 3)	กลุม่น้ำามนัอากาศยาน	ได้แก่	น้ำามนัอากาศยานเจท็เอ	1	และ
	 น้ำามันอากาศยานเจพี	8

 4) กลุ่มน้ำามันเตา

	 5)	กลุ่มน้ำามันก๊าด

	 	น้ำามันเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้จากการกล่ันน้ำามันดิบส่วนใหญ่เป็นน้ำามัน
เช้ือเพลิงกลุ่มน้ำามันดีเซล	และกลุ่มน้ำามันเบนซิน	น้ำามันเช้ือเพลิงท่ีผลิต
โดยผู้ประกอบธุรกิจโรงกล่ันน้ำามันขนาดใหญ่ในประเทศส่วนใหญ่
จำาหน่ายภายในประเทศ	 โดยเฉพาะน้ำามันเช้ือเพลิงกลุ่มน้ำามันดีเซล
และกลุ่มน้ำามันเบนซินท่ีบริษัทจำาหน่าย	 ท้ังน้ี	 ปริมาณการผลิตน้ำามัน
เช้ือเพลิง	ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันในประเทศ	และสัดส่วนปริมาณ
การจำาหน่ายต่อปริมาณการผลิต ในปี 2552 ถึงปี 2556 แสดงได้ ดังน้ี
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25522553255425552556

นำ้ามันดีเซล

ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันในประเทศ	(ล้านลิตร)

นำ้ามันเบนซิน

ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันในประเทศ	(ล้านลิตร)

นำ้ามันเตา

ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันในประเทศ	(ล้านลิตร)

นำ้ามันอากาศยาน

ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันในประเทศ	(ล้านลิตร)

นำ้ามันก๊าด

ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันในประเทศ	(ล้านลิตร)

รวมทุกผลิตภัณฑ์

ปริมาณการผลิตน้ำามัน (ล้านลิตร)

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายต่อปริมาณการผลิต (ร้อยละ)

ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันในประเทศ	(ล้านลิตร)

18,465.31

7,524.38

2,730.91

4,431.59

17.64

44,293.15

74.9

33,169.83

18,479.67

7,416.76

2,615.22

4,711.69

15.25

44,709.22

74.3

33,238.98

19,192.15

7,331.14

2,455.93

5,076.52

12.97

43,684.82

78.0

34,068.70

20,564.63

7,704.96

2,363.34

5,091.40

13.44

46,346.45

77.1

35,737.76

20,891.90

8,233.00

2,154.90

5,562.40

11.0

48,649.90

75.8

36,815.10

22,488.98

82.1

8,852.07

85.0

6,884.19

39.7

5,975.04

74.2

92.88

19.0

23,304.83			

79.3

8,741.82

84.8

5,999.80

43.6

6,196.06

76.0

466.71

3.3

23,098.60			

83.1

8,325.89

88.1

5,815.80

42.2

6,292.73

80.7

151.80

8.5

25,124.62																																																

81.9

9,150.10

84.2

6,138.11

38.5

5,857.77

86.9

75.86

17.7

25,518.20

81.9

9,853.3

83.6

5,911.20

36.5

6,680.10

83.3

687.10

1.6

ปริมาณการผลิตน้ำามัน (ล้านลิตร)

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายต่อปริมาณการผลิต (ร้อยละ)

ปริมาณการผลิตน้ำามัน (ล้านลิตร)

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายต่อปริมาณการผลิต (ร้อยละ)

ปริมาณการผลิตน้ำามัน (ล้านลิตร)

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายต่อปริมาณการผลิต (ร้อยละ)

ปริมาณการผลิตน้ำามัน (ล้านลิตร)

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายต่อปริมาณการผลิต (ร้อยละ)

ปริมาณการผลิตน้ำามัน (ล้านลิตร)

สัดส่วนปริมาณการจำาหน่ายต่อปริมาณการผลิต (ร้อยละ)

ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

ช่องทางการจำาหน่ายนำ้ามันดีเซลและนำ้ามันเบนซินภายในประเทศ
	 เมือ่พจิารณาปริมาณการจำาหนา่ยเชือ้เพลงิกลุม่น้ำามนัดีเซล	และ
กลุ่มน้ำามันเบนซินในประเทศโดยแยกตามประเภทธุรกิจ	 พบว่าการ

จำาหน่ายน้ำามันดีเซลและน้ำามันเบนซินส่วนท่ีมากท่ีสุดเป็นการจำาหน่าย
น้ำามันในธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน	 ท้ังน้ี	 ปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันดีเซล
และน้ำามันเบนซินในประเทศในปี	2552	ถึงปี	2556	แสดงได้	ดังน้ี
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ปรมิาณความต้องการใช้นำา้มนัดเีซลและนำา้มนัเบนซนิภายในประเทศ
	 ปริมาณการใช้น้ำามันดีเซลและน้ำามันเบนซินในประเทศมีแนวโน้ม 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	โดยเฉพาะปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันในธุรกิจสถานี
บริการน้ำามัน	 โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการใช้รถภายในประเทศท่ีมี 
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี	 โดยรถท่ีใช้เคร่ืองยนต์เบนซินมีจำานวนมากท่ีสุด	 แต่รถท่ี 
ใช้เคร่ืองยนต์เบนซินประมาณร้อยละ	84	เป็นรถจักรยานยนต์	ในขณะท่ี

รถท่ีใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีมีมากเป็นอันดับสอง	 โดยมีสัดส่วนประมาณ 
ร้อยละ	25	ของจำานวนรถท่ีจดทะเบียนท้ังหมด	เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล	
รถโดยสาร	และรถบรรทุก	และรถท่ีใช้ในงานเกษตรกรรม	จึงมีปริมาณ
การใช้น้ำามันสูงกว่าและสม่ำาเสมอกว่า	น้ำามันดีเซลจึงมีปริมาณการจำาหน่าย
ในประเทศมากกว่าน้ำามันเบนซิน	 แม้ว่ารถท่ีใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลมีจำานวน
น้อยกว่ารถท่ีใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

2554 2552255325552556

นำ้ามันดีเซล
สถานีบริการน้ำามัน

การขนส่ง

อุตสาหกรรม

การผลิตไฟฟ้า

อื่นๆ

ปริมาณรวมทั้งสิ้น

นำ้ามันเบนซิน

สถานีบริการน้ำามัน

ร้านค้าน้ำามัน	ร้านค้า

การขนส่ง

อุตสาหกรรม

อื่นๆ

ปริมาณรวมทั้งสิ้น

ราชการและรัฐวิสาหกิจ

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา	10

ราชการและรัฐวิสาหกิจ

ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา	10

10,746.37 58.210,614.89 57.411,448.10 59.611,992.83 58.312,331.58 59.0

817.92 4.4750.98 4.1663.11 3.5750.76 3.7779.99 3.7

804.46 4.4825.58 4.5921.41 4.81,083.18 5.31,112.13 5.3

28.87 0.248.61 0.332.15 0.250.33 0.2135.16 0.7

2,576.97 14.02,317.85 12.52,136.90 11.12,319.11 11.32,280.33 10.9

2,941.27 15.93,374.05 18.33,468.90 18.13,791.28 18.43,727.25 17.8

18,465.31 100.018,479.67 100.019,192.15 100.020,564.63 100.020,891.93 100.0

5,938.97 78.95,880.51 79.35,897.01 80.46,273.10 81.46,769.42 82.2

0.02 0.0- -- -- -- -

26.27 0.336.32 0.530.97 0.433.47 0.431.33 0.4

17.74 0.220.07 0.325.07 0.356.95 0.748.96 0.6

46.21 0.648.09 0.644.86 0.644.78 0.644.08 0.5

720.21 9.6600.62 8.1470.12 6.4437.86 5.7473.97 5.8

774.96 10.3831.16 11.2863.12 11.86,846.15 11.1865.22 10.5

7,524.37 100.07,416.76 100.07,331.14 100.07,704.96 100.08,233.03 100.0

549.45 3.0547.72 3.0521.58 2.7577.14 2.8525.49 2.5

ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

25522553255425552556

จำานวนรถที่ใช้เครื่องดีเซล

จำานวนรถทั้งหมด

6.60

27.18

6.97

28.48

7.38

30.19

8.00

32.48

8.64

34.62

19.6920.4721.5122.9124.19จำานวนรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

จำานวนรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 – 2556

ที่มา	:	กรมการขนส่งทางบก
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	 นอกจากนี	้สถานบีริการน้ำามนั	และก๊าซยังสามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะผู้ประกอบการสถานีบริการเชื้อเพลิงได้ดังนี้

1.	สถานบีรกิารน้ำามนัหรือก๊าซท่ีผูป้ระกอบการเป็นผูค้้าน้ำามนัเช้ือเพลงิ
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง	 โดยสถานีบริการน้ำามันหรือก๊าซที่เปิดให้
บริการจะมเีครือ่งหมายการคา้ของผูค้้าน้ำามนัเช้ือเพลงิแต่ละรายแสดง
อยู่ภายในสถานีบริการเชื้อเพลิง

2.	สถานีบริการน้ำามัน	หรือก๊าซที่ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนจำาหน่าย
น้ำามัน	หรือก๊าซที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่
และขนาดกลาง	ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน	หรือก๊าซจึงได้รับอนุญาตให้
ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิงดังกล่าวภายในสถานี
บริการน้ำามัน	หรือก๊าซที่ตัวแทนจำาหน่ายเปิดให้บริการ

3.	สถานีบริการน้ำามัน	หรือก๊าซที่ดำาเนินการโดยผู้ประกอบการอิสระ	
ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการสถานบีริการน้ำามนัหรือก๊าซขนาดเลก็ท่ีไมไ่ด้เป็น
ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของผู้ ค้าน้ำามันขนาดใหญ่	 จึงอาจไม่มี
เครื่องหมายการค้าแสดงภายในสถานีบริการน้ำามันหรืออาจใช้ตรา
สัญญาลักษณ์ของผู้ประกอบการแสดงภายในสถานีบริการ

	 ท้ังนี้	 ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มจะเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ 
แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ลักษณะการดำาเนินธุรกิจแตกต่างกันออกไป 
เช่น	เนน้การเปิดให้บริการบนถนนสายหลกัท่ีมผีูใ้ช้รถยนต์เป็นจำานวน
มาก	หรือเนน้การเปดิให้บริการในย่านชุมชนเพือ่จำาหนา่ยน้ำามนัให้กับ
ผู้ใช้รถยนต์ในชุมชนนั้นๆ	เป็นต้น

7. ภาวะการแข่งขัน

	 ความต้องการใช้น้ำามนัในประเทศท่ีเพิม่สงูข้ึนอย่างต่อเนือ่งสง่ผล
ให้ผู้ประกอบการจำานวนมากต้องการดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายน้ำามัน 
เช้ือเพลงิทัง้เป็นผูค้้าปลกีและเป็นผูค้า้สง่	ผูป้ระกอบการธรุกิจจำาหนา่ย
น้ำามนัเช้ือเพลงิจงึมหีลากหลาย	ต้ังแตผู่ค้้าน้ำามนัรายย่อยท่ีเป็นเจา้ของ
และบริหารงานสถานีบริการน้ำามันเพียงแห่งเดียว	 ผู้ค้าน้ำามัน 

ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่มีสถานีบริการน้ำามัน และดำาเนินธุรกิจ
ค้าส่งน้ำามันในลักษณะพ่อค้าคนกลาง	 จนถึงผู้ค้าน้ำามันขนาดใหญ่ที่
ดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	โดยเป็นเจ้าของโรงกล่ันน้ำามัน
และมีคลังน้ำามันอยู่ในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศไทย	 รวมถึงมีสถานี
บริการน้ำามันที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเอง	ทั้งนี้	ผู้ค้าน้ำามัน
ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่ในปัจจุบันแสดงได้ดังนี้

1)	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	(“ปตท.”)
2)	บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	(“ไทยออยล์”)
3)	บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	(“เอสโซ”)
4)	บริษัท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จำากัด	(“เชลล์”)
5)	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	(“บางจาก”)
6)	บริษัท	เชฟรอน	(ไทย)	จำากัด	(“เชฟรอน”)
7)	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	(“ไออาร์พีซี”)
8)	บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)
9)	บริษัท	ซัสโก้	จำากัด	(มหาชน)	(“ซัสโก้”)

ลักษณะสถานีบริการเชื้อเพลิงในประเทศ
	 จำานวนสถานีบริการเชื้อเพลิงในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการใช้เชื้อเพลิงที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี	สถานีบริการเชื้อเพลิงดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	สถานีบริการน้ำามัน	และสถานีบริการก๊าซ	โดยสัดส่วน
ของสถานีบริการเชื้อเพลิงแต่ละประเภทแสดงได้ดังนี้

2552ประเภทสถานี 255325542555ไตรมาส 
3/2556

สถานีบริการน้ำามัน

รวม

17,822

18,935

18,139

19,443

18,884

20,252

19,769

21,406

20,470

22,625

1,1131,3041,3681,6372,155สถานีบริการก๊าซ

ทีม่า	:	กรมธุรกิจพลงังาน	กระทรวงพลงังาน
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	 ทั้งนี้	ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่	และขนาดกลางส่วนใหญ่
จำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงกลุ่มน้ำามันดีเซล	 และน้ำามันเบนซินผ่าน
สถานีบริการน้ำามันที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำามันแต่ละราย	
โดยสถานีบริการน้ำามันดังกล่าวอาจเป็นสถานีบริการน้ำามันที่
บริหารงานโดยผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่และขนาดกลาง	หรือ
เป็นสถานีบริการน้ำามันของตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน	 (Franchise)	
ของผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่และขนาดกลาง	ในขณะที ่

ผู ้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำามันอิสระจำาหน่ายน้ำามันผ่านสถานี
บริการน้ำามันของตนเอง	โดยไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำามัน
เชื้อเพลิงขนาดใหญ่และขนาดกลาง	ในอดีตที่ผ่านมาจำานวนสถานี
บริการน้ำามันและก๊าซมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้น้ำามัน
และก๊าซในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 โดยจำานวนสถานีบริการ 
น้ำามัน	และก๊าซของผู้ค้าน้ำามันแต่ละราย	ณ	สิ้นปี	2552	ถึงปี	2556	
แสดงได้ดังนี้

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

ปริมาณ
(ล้านลิตร)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

2554 2552255325552556

1)	ปตท.

2)	เอสโซ่

3)	บางจาก

4)	เชลล์

5) เชฟรอน

6)	ไออาร์พีซี

7)	ไทยออยล์

8)	ซัสโก้

9)	ปิโตรนาส

10) บริษัท

11)	อื่นๆ

สัดส่วนนำ้ามันเชื้อเพลิงที่จำาหน่ายในประเทศไทยโดยผู้ค้านำ้ามันขนาดกลางและขนาดใหญ่ในปี 2552 ถึงปี 2556 แสดงได้ดังนี้

4,004.98

8,874.53

2,047.10

257.01

15.4

34.1

7.9

1.0

4,166.44

9,130.55

2,321.28

230.63

16.1

35.3

9.0

0.9

3,801.58

9,686.19

2,004.93

244.25

14.3

36.5

7.6

0.9

4,373.59

10,072.54

2,032.27

522.82

15.5

35.6

7.2

1.8

4,540.82

10,683.97

2,072.99

428.28

15.6

36.7

7.1

1.5

2,642.12 10.22,812.79 10.93,032.05 11.43,481.56 12.33,861.94 13.3

3,517.19 13.53,039.21 11.73,114.09 11.73,246.54 11.53,099.34 10.6

3,270.71 12.62,659.22 10.32,366.86 8.92,511.58 8.92,228.86 7.7

175.58 0.7413.52 1.6996.05 0.51,396.17 4.91,470.48 5.0

333.80 1.3316.81 1.2355.23 1.3- -- -

180.06 0.7122.84 0.5129.23 0.5177.51 0.6254.22 0.9

686.61 2.6683.14 2.6792.83 3.0455.02 1.6484.06 1.7

ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

1/

3/

2/

2/

หมายเหตุ	:	 1/		ปริมาณน้ำามันที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปริมาณน้ำามันที่ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	7	จำาหน่ายให้กับลูกค้า	(ซึ่งรวมถึงการจำาหน่ายให ้

กับผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	 10	 และ	 11	 ที่ซื้อน้ำามันต่อจากผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	 7)	 ดังนั้น	 ปริมาณน้ำามันที่บริษัทจำาหน่ายตามที่แสดงใน

ตารางข้างต้นจึงมีเพียงปริมาณน้ำามันที่บริษัทในฐานะผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	 7	 จำาหน่ายให้กับลูกค้า	 โดยไม่รวมถึงปริมาณน้ำามันที่บริษัทย่อยของ

บริษัทซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	 10	 และ	 11	 จำาหน่าย	 เนื่องจากปริมาณน้ำามันดังกล่าวผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	 7	 ที่จำาหน่ายน้ำามันให้

กับบริษัทย่อยได้แสดงเป็นปริมาณน้ำามันที่ผู้ค้ามาตรา	7	รายนั้นๆ	จำาหน่ายแล้วในฐานะที่บริษัทย่อยของบริษัทเป็นลูกค้ารายหนึ่งของผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตาม

มาตรา	7	รายน้ัน	ท้ังน้ี	ปริมาณน้ำามันท่ีบริษัท	และบริษัทย่อยจำาหน่ายเท่ากับ	391.78	ล้านลิตร	ในปี	2552	เพ่ิมข้ึนเป็น	558.23	ล้านลิตร	ในปี	2553	เพ่ิมข้ึน

เป็น	948.05	ล้านลิตร	ในปี	2554	เพิ่มข้ึนเป็น	1,372.17	ล้านลิตร	ในปี	2555	และ	1,557.50	ล้านลิตร	ในปี	2556

	 2/	 บริษัท	ซัสโก้	จำากัด	(มหาชน)	เข้าซื้อหุ้นบริษัท	ปิโตรนาส	รีเทล	(ประเทศไทย)	จำากัด	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2555

	 3/	 ปริมาณน้ำามันที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปริมาณน้ำามันที่ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	7	จำาหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งไม่ใช่ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิง

ตามมาตรา	7	ดังนั้น	ปริมาณน้ำามันที่ไทยออยล์จำาหน่ายตามที่แสดงในตารางข้างต้นจึงต่ำากว่าปริมาณน้ำามันที่ไทยออยล์ผลิตได้จริงในแต่ละปี	 เนื่องจาก

ไทยออยล์มีการจำาหน่ายน้ำามันที่ผลิตได้เป็นจำานวนมากให้กับผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	7
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8. การจัดหาและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

8.1	การจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำามัน

	 บริษัทสั่งซ้ือน้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์เป็นหลัก	 โดยใน
ปี	2555	และปี	2556	ปริมาณน้ำามันที่บริษัทซื้อจากโรงกลั่นน้ำามัน
ไทยออยล์	คิดเป็นร้อยละ	98.0	และ	ร้อยละ	96.7	ของปริมาณการ
ซ้ือน้ำามันทั้งหมด	 ตามลำาดับ	 ทำาให้บริษัทได้รับเง่ือนไข	 และราคา
จำาหน่ายน้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์ดีกว่าท่ีข้อเสนอจากผู้ค้า
น้ำามันรายอื่น	และผู้ค้าน้ำามันประเภท	Jobber	อย่างไรก็ตาม	บริษัท
มกีารสัง่ซ้ือน้ำามนับางสว่นจากผูค้้าน้ำามนัประเภท	Jobber	สำาหรบัใน
กรณีต่อไปนี้

	 	 1)	 การสั่งซ้ือน้ำามันสำาหรับจำาหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจ 
ค้าปลีกและค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีอยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง	 (ตั้งแต่
จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส)	 เนื่องจากโรงกลั่น
น้ำามันไทยออยล์	ไม่มีคลังน้ำามัน	หรือจุดกระจายน้ำามันในเขตภาคใต้
ตอนลา่งบรษิทัจงึไมส่ามารถสัง่ซ้ือน้ำามนัจากโรงกลัน่น้ำามนัไทยออยล์
ได้	และการขนส่งน้ำามันจากคลังน้ำามัน	หรือจุดกระจายน้ำามันอื่นของ
ไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า

	 	 2)	 การสั่งซื้อน้ำามันส่วนที่เกินจากปริมาณที่บริษัทได้ตกลง
ซื้อขายไว้กับโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์ในแต่ละเดือน	บริษัทอาจสั่งซื้อ
จากผู้ค้าน้ำามันประเภท	Jobber	ได้	หากเงื่อนไข	และราคาจำาหน่าย
น้ำามันของผู้ค้าน้ำามันประเภท	 Jobber	 ดีกว่าข้อเสนอท่ีบริษัทได้รับ
จากโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์อย่างมีนัยสำาคัญ

	 บริษัทกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อน้ำามันทำาหน้าที่สั่งซื้อน้ำามัน
สำาหรบัจำาหนา่ยในแตล่ะวัน และบรหิารจดัการระดบัการสำารองน้ำามนั
ที่เหมาะสมของคลังน้ำามันแต่ละแห่งของบริษัท	 ทั้งนี้	 ข้ันตอนการ
จัดหาน้ำามันในแต่ละวันมีรายละเอียดดังนี้

	 	 1)	 ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของแต่ละวัน	 เจ้าหน้าที่ส่วน 
จดัซ้ือน้ำามนัมหีนา้ทีร่วบรวม	และตรวจสอบข้อมลูราคาจำาหนา่ยน้ำามนั
ในต่างประเทศ	 และติดตามข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
จำาหน่ายน้ำามัน	และปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันของผู้ผลิตในประเทศ	
ราคาขายน้ำามันหน้าโรงกลั่น	 ราคาขายปลีกน้ำามันในสถานีบริการ
น้ำามัน	 และความต้องการใช้น้ำามันภายในประเทศ	 เพื่อวิเคราะห์ 
แนวโน้มราคาน้ำามันในระยะส้ัน	นอกจากน้ี	เจ้าหน้าท่ีส่วนจัดซ้ือน้ำามันยัง
มหีนา้ทีร่วบรวมและตรวจสอบข้อมลูราคาขายสง่น้ำามนัของผูค้า้น้ำามนั
ประเภท	Jobber	แต่ละราย

จำานวน
(สถานี)

จำานวน
(สถานี)

จำานวน
(สถานี)

จำานวน
(สถานี)

จำานวน
(สถานี)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

2554 255225532555ไตรมาส 3/2556

1)	ปตท.

2) บางจาก

3) บริษัท
4)	เชลล์

5)	เอสโซ่

6) เชฟรอน

7)	ซัสโก้

8)	ปิโตรนาส

9) ระยองเพียว

10)	อื่นๆ

รวม 

1,053

1,295

430

110

5.6

6.8

2.3

0.6

1,065

1,321

438

103

5.5

6.8

2.3

0.5

1,068

1,472

390

100

5.3

7.3

1.9

0.5

1,067

1,404

371

95

5.0

6.6

1.7

0.4

1,068 4.7

1,593

371 1.6

... ...

7.0

242 1.3315 1.6438 2.1577 2.7700 3.1

562 3.0548 2.8547 2.7533 2.5519 2.3

540 2.8529 2.7523 2.6512 2.4513 2.3

152 0.8147 0.8145 0.7138 0.6218 1.0

74 0.478 0.476 0.467 0.366 0.3

14,477 76.414,899 76.615,493 76.516,642 77.717,577 77.7

18,935 100.019,443 100.020,252 100.021,406 100.022,625 100.0

2/

3/

1/

ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ	:	1/	รวมจำานวนสถานีบริการน้ำามันของ	ปตท.	ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท	ปตท.	บริหารธุรกิจค้าปลีก	จำากัด

	 	2/	จำานวนสถานีบริการน้ำามันของบริษัทที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นจำานวนสถานีบริการน้ำามันที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน	ณ	สิ้นงวด	 

	 			อย่างไรก็ตามจำานวนสถานีบริการน้ำามันดังกล่าวจะแตกต่างจากจำานวนสถานีบริการน้ำามันที่เปิดให้บริการจริงในแต่ละช่วงเวลาเล็กน้อย	

	 			เน่ืองจากสถานีบริการน้ำามันท่ีเปิดใหม่	หรือสถานีบริการน้ำามันเดิมท่ียกเลิกบางส่วนอยู่ระหว่างการทยอยย่ืนเอกสารเพ่ือจดทะเบียนกับกรมธุรกิจ

	 			พลังงาน	ทั้งนี้	จำานวนสถานีบริการน้ำามันของบริษัทที่เปิดให้บริการเท่ากับ	248	สถานี	ณ	สิ้นปี	2552	เพิ่มขึ้นเป็น	338	สถานี	ณ	สิ้นปี	

	 			2553	เพิ่มขึ้นเป็น	437	สถานี	ณ	สิ้นปี	2554		เพิ่มขึ้นเป็น	574	สถานี	ณ	สิ้นปี	2555	และ	739	สถานี	ณ	สิ้นปี	2556	

	 	3/	จำานวนสถานีบริการของผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงบางรายที่แสดงในตารางข้างต้นประกอบไปด้วยสถานีบริการน้ำามันและสถานีบริการก๊าซ
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	 	 2)	 ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าที่ส่วนจัดซ้ือน้ำามันต้องสรุปปริมาณ
น้ำามนัท่ีตอ้งการสัง่ซ้ือในแต่ละวนั	โดยรวบรวมข้อมลูจากผูจ้ดัการคลงั
น้ำามันแต่ละแห่ง	ทั้งนี้	ปริมาณน้ำามันที่ต้องสั่งซื้อประกอบไปด้วย	1)	
ปริมาณน้ำามนัท่ีต้องสง่มอบให้กับลกูค้า	และสถานบีริการน้ำามนัในวัน
รุง่ข้ึน 2) ปริมาณน้ำามนัทีต่อ้งสำารองเพือ่ทดแทนน้ำามนัท่ีจำาหนา่ยออก
ไปในระหว่างวัน	 และ	 3)	 ปริมาณน้ำามันที่ต้องสำารองเพิ่มขึ้น	 หรือ 
ลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด

	 	 3)	เจา้หนา้ท่ีสว่นจดัซ้ือน้ำามนัเปรียบเทยีบเง่ือนไขและราคา
จำาหน่ายน้ำามันของโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์กับผู้ค้าน้ำามันประเภท	
Jobber	 ทั่วไป	 และกำาหนดสัดส่วนการซื้อน้ำามันแต่ละประเภทจาก
โรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์และผู้ค้าน้ำามันประเภท	 Jobber	 จากนั้น 
เจ้าหน้าท่ีส่วนจัดหาซ้ือมันสรุปรายการสั่งซ้ือน้ำามันและส่งให้ 
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาและอนุมัติการสั่งซื้อน้ำามัน

	 	 4)	 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อน้ำามันประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายขนส่งเพื่อจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำามันสำาหรับการขนส่งน้ำามัน	
และส่งคำาสั่งซื้อไปยังโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์และผู้ค้าน้ำามัน
ประเภท	Jobber	จากนั้นแจ้งข้อมูลการสั่งซื้อน้ำามันให้กับเจ้าหน้าที่
ในฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อบริการจัดการด้านการเงินต่อไป

	 การท่ีบรษิทัมคีลงัน้ำามนัเปน็จำานวนมากกระจายอยู่ท่ัวทุกภาคใน
ประเทศไทย	 เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้บริษัทสามารถขนส่ง	และส่งมอบ
น้ำามันให้กับลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 ประโยชน์ของคลังน้ำามันในเร่ืองการขนส่ง
และสง่มอบน้ำามนัรวมถึงการดำาเนนิธรุกิจค้าสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิม	ีดงันี้

	 	 1)	 ระยะเวลาในการส่งมอบน้ำามันไม่นานจึงสามารถ 
ตอบสนองความต้องการน้ำามนัในกรณเีรง่ดว่นไดเ้ป็นอย่างด	ีเนือ่งจาก

	 น้ำามันส่วนหนึ่งที่บริษัทสั่งซ้ือจากโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์	 หรือ 
ผูค้้าน้ำามนัรายอืน่จะขนสง่โดยรถพว่งบรรทกุน้ำามนัไปยังสถานบีริการ
น้ำามันประเภท	COCO	หรือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง
โดยตรง	 หากน้ำามันที่สั่งซ้ือในคร้ังนั้นต้องขนส่งไปยังสถานีบริการ
น้ำามันประเภท	COCO	หลายแห่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน	 หรือ
ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงที่สั่งซ้ือในปริมาณมาก	 และ
ต้องการให้บริษัทขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้	ในขณะที่น้ำามันส่วนใหญ่ที่
บริษัทสั่งซ้ือจะขนส่งโดยรถพ่วงบรรทุกน้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามัน 
ไทยออยล์หรือผู้ค้าน้ำามันรายอ่ืนไปพักท่ีคลังน้ำามันของบริษัทก่อนส่งต่อโดย
รถสบิลอ้บรรทุกน้ำามนัไปยังสถานบีริการน้ำามนั	COCO	หรือลกูค้าใน
กลุ่มธุรกิจค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง

8.2	การจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ำามัน

	 บริษัทได้ลงทุนคลังน้ำามันจำานวนมากเพื่อใช้ในการสำารองน้ำามัน
เชื้อเพลิงที่ขนส่งจากโรงกลั่นน้ำามันไทยออยล์มาพักที่คลังน้ำามัน
แต่ละแห่งก่อนกระจายน้ำามันเชื้อเพลิงไปยังสถานีบริการน้ำามันของ
บริษัท	(สถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO)	และลูกค้าในธุรกิจค้า
ส่งน้ำามันเชื้อเพลิง	ปัจจุบันบริษัทมีคลังน้ำามันทั้งหมด	8	แห่ง	โดย
มีรายละเอียดดังนี้

น้ำามันเช้ือเพลิงได้ขนส่งมาพักท่ีคลังน้ำามันของบริษัทแล้วเหลือเพียง
แค่การส่งมอบน้ำามันเท่าน้ัน

	 	 2)	ต้นทุนค่าขนส่งน้ำามันเฉลี่ยต่อลิตรต่ำาจากการใช้รถพ่วง
บรรทุกน้ำามันสำาหรับขนส่งน้ำามันในระยะทางไกลร่วมกับการใช้ 
รถสิบล้อบรรทุกน้ำามันสำาหรับกระจายน้ำามันในระยะทางใกล้

	 	 3)	บรษิทัสามารถใช้คลงัน้ำามนัแตล่ะแห่งเป็นสำานกังานขาย
เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลังนำ้ามัน ความจุ (ล้านลิตร)
1.	คลังน้ำามันน้ำาพอง	จังหวัดขอนแก่น 4.46

3.87

5.30

113.69

12.51

26.54

19.81

7.51

193.69

2.	คลังน้ำามันลำาปาง	จังหวัดลำาปาง

3.	คลังน้ำามันหนองแค	จังหวัดสระบุรี

4.	คลังน้ำามันแม่กลอง	จังหวัดสมุทรสงคราม

5.	คลังน้ำามันปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

6.	คลังน้ำามันชุมพร	จังหวัดชุมพร

7.	คลังน้ำามันปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.	คลังน้ำามันพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	

รวมทั้งสิ้น

1/

2/

หมายเหตุ	:	1/	ในอดีตบริษัทใช้คลังน้ำามันปากพนังเป็นจุดกระจายน้ำามันไปยังสถานีบริการน้ำามัน	และกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	(ตั้งแต่จังหวัด 

	 นครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส)	แต่เนื่องจากปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่าวไม่สูงมาก	จึงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการ 

	 บริหารจัดการคลังน้ำามัน	บริษัทจึงหยุดใช้งานคลังน้ำามันปากพนัง	อย่างไรก็ตาม	หากในอนาคตปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ 

	 ภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณมากเพียงพอ	บริษัทอาจพิจารณาใช้คลังน้ำามันปากพนังเป็นจุดกระจายน้ำามันอีกครั้ง

	 2/	คลังน้ำามันพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	จะเริ่มดำาเนินเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมกราคม	2557
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8.3	การจัดหาและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำามันเชื้อเพลิง

สินค้าอุปโภคและบริโภคสำาหรับจำาหน่ายภายในร้านสะดวกซื้อ PT 
Mart และร้านสะดวกซื้อ Max Mart
	 บริษัทจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าหลัก	(Distribution	Center	:	DC)	
ข้ึนท่ีจังหวัดปทุมธานี	 เพื่อเป็นคลังสินค้าสำาหรับเก็บสำารองสินค้า
อุปโภคและบริโภคสำาหรับร้านสะดวกซ้ือ	PT	Mart	และร้านสะดวกซ้ือ	
Max	Mart	และจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าย่อย	 (Hub)	ขึ้นที่จังหวัด
นครราชสีมา	เพ่ือเป็นศูนย์กลางสำาหรับจัดส่งสินค้าไปยังร้านสะดวกซ้ือ	
PT	 Mart	 และร้านสะดวกซ้ือ	 Max	 Mart	 ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ	 
โดยแต่ละศูนย์กระจายสินค้าจะมีรถขนส่งสินค้าประจำาสำาหรับจัดส่ง
สินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อ	PT	Mart	และร้านสะดวกซื้อ	Max	Mart	
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์กระจายสินค้า	รถขนส่งสินค้า
แต่ละคันจะมีเส้นทางการขนส่งสินค้า	และร้านสะดวกซื้อที่จัดส่งอยู่
เป็นประจำา	 รอบระยะเวลาในการส่งสินค้าของแต่ละร้านสะดวกซ้ือ	
(“รอบระยะเวลาขนส่งสินค้า”)	จึงแตกต่างกันออกไป	 โดยขึ้นอยู่กับ
จำานวนร้านสะดวกซ้ือ	 และเส้นทางขนส่งสินค้าท่ีรถขนส่งแต่ละคัน
รับผดิชอบ	การสัง่ซ้ือสนิค้าของร้านสะดวกซ้ือแตล่ะคร้ังจงึมรีอบระยะ
เวลา	(“รอบระยะเวลาส่ังซ้ือสินค้า”)	เท่ากับรอบระยะเวลาขนส่งสินค้า	

	 ท้ังนี้	 บริษัทกำาหนดให้ศูนย์กระจายสินค้าหลัก	 (DC)	 เป็น
ศนูย์กลางท่ีทำาหนา้ท่ีรบัคำาสัง่ซ้ือสนิค้าจากร้านสะดวกซ้ือทุกแห่ง	เพือ่
ประโยชนใ์นการบรหิารจดัการการสำารองสนิคา้และการกระจายสนิค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทกำาหนดให้การสั่งซื้อสินค้าบางประเภทไม่
จำาเป็นต้องสั่งซื้อผ่านศูนย์กระจายสินค้าหลัก	(DC)	ซึ่งได้แก่	สินค้า
สดที่มีอายุการเก็บรักษาไม่นาน	เช่น	นมสด	และ	ขนมปัง	เป็นต้น	
และสินค้าที่มีผู้ผลิตในพื้นที่	หรือสินค้าท้องถิ่นที่มีเฉพาะบางพื้นที่	
เช่น	น้ำาแข็ง	และของฝากในท้องถิ่น	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทกำาหนด
ให้ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแจ้งการสั่งซื้อสินค้าสดที่มีอายุการเก็บ
รักษาไม่นานไปยังฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
มนิมิาร์ททีส่ำานกังานใหญ่จะสัง่ซ้ือสนิค้าไปยังผูผ้ลติสนิค้า	โดยแจง้ให้
จัดส่งสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อ	PT	Mart	และร้านสะดวกซื้อ	Max	
Mart	ที่ต้องการ	สำาหรับสินค้าที่มีผู้ผลิตในพื้นที่	หรือสินค้าท้องถิ่น
ที่มีเฉพาะบางพื้นที่	บริษัทกำาหนดให้ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อสามารถ
ส่งคำาสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทให้เป็นผู้
จำาหน่ายสินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อ	 โดยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เฉพาะรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น	
อย่างไรก็ตาม	 ปริมาณและมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าค้าที่ไม่ผ่านศูนย์
กระจายสินค้าหลักมีปริมาณ	และมูลค่าไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสั่งซื้อสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าหลัก

	 สำาหรับศูนย์กระจายสินค้าหลัก	 (DC)	 และศูนย์กระจายสินค้า
ย่อย	(Hub)	เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์กระจายสินค้านอกจากมีหน้าที่รับ 
คำาส่ังซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือ	PT	Mart	และ	Max	Mart	ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ	 ยังมีหน้าท่ีบริหารจัดการการสำารองสินค้าอุปโภคและ
บริโภคภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เพียงพอสำาหรับการจัดส่งให้กับ
ร้านสะดวกซ้ือแต่ละแห่ง	 โดยส่งคำาสั่งซ้ือสินค้าให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บรหิารมนิมิาร์ททีส่ำานกังานใหญ่	ผา่นระบบซอฟท์แวร์การสัง่ซ้ือสนิคา้
ทีม่ลีกัษณะเดยีวกับทีใ่ชใ้นรา้นสะดวกซ้ือ	ทัง้นี	้รอบระยะเวลาในการ
สั่งซ้ือสินค้าแต่ละรายการจะข้ึนอยู่กับรอบระยะเวลาในการส่งมอบ
สนิค้าของผูผ้ลติแต่ละราย	และปรมิาณการสัง่ซ้ือสนิคา้ท่ีเหมาะสมใน
แต่ละคร้ังจะคำานวณได้จากปริมาณสินค้าเฉลี่ยที่ต้องกระจายให้กับ
รา้นสะดวกซ้ือในแต่ละวัน	 และคูณจำานวนวันท้ังหมดต้ังแต่วันท่ีส่ังซ้ือ
ในคร้ังนี้จนถึงวันที่สั่งซ้ือในครั้งถัดไป	 และหักด้วยจำานวนสินค้า 
คงเหลือภายในศูนย์กระจายสินค้า	เม่ือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารมินิมาร์ทได้
รบัคำาสัง่ซ้ือจากศูนย์กระจายสนิคา้หลกั	(DC)	และศูนย์กระจายสนิคา้
ย่อย	 (Hub)	 จะสั่งซื้อสินค้าไปยังผู้ผลิตสินค้าโดยแจ้งให้จัดส่งสินค้า
ไปยังศูนย์กระจายสินค้าหลัก	(DC)	และศูนย์กระจายสินค้าย่อย	(Hub)

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์สำาหรับจำาหน่ายภายในสถานีบริการ
น้ำามัน PT
	 บริษัทส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์สำาหรับจำาหน่ายภายใน
สถานีบริการน้ำามัน	PT	โดยตรงจากบริษัท	บีพี-คาสตรอล	(ประเทศไทย)	
จำากัด	 ซ่ึงเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์
เคร่ืองหมายการค้า	Castrol	ในประเทศไทย	บริษัทจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท	 COCO	 และ
จำาหน่ายให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทเพ่ือนำาไปจำาหน่ายภายใน
สถานีบริการน้ำามันของตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน (สถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	 DODO)	 บริษัทกำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายมีหน้าท่ีบริหาร
จัดการการสำารองน้ำามันหล่อล่ืนในคลังน้ำามันของบริษัทแต่ละแห่งให้
เหมาะสมกับปริมาณการจำาหน่ายภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท 
COCO	และความต้องการของตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท

9. การตรวจสอบคุณภาพนำ้ามัน

	 บริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการทดสอบน้ำามันข้ึนท่ีคลังน้ำามัน
แม่กลอง	เพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพน้ำามันท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบคุณภาพน้ำามันของศูนย์
ปฏิบัติการทดสอบน้ำามันมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	1)	ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานขับรถขนส่งน้ำามัน และผู้ให้บริการขนส่งน้ำามัน 2) 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำามันท่ีรับจากผู้ค้าส่งน้ำามันรายอ่ืน	และจุดรับน้ำามัน
อ่ืนโดยเปรียบเทียบกับน้ำามันท่ีรับจากโรงกล่ันน้ำามัน	 3)	 ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำามันท่ีเก็บรักษาในถังบรรจุน้ำามัน	 (Oil	 Tank)	 ภายในคลัง
น้ำามัน	4)	ตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรงของอุปกรณ์จ่ายน้ำามัน	
และ	 5)	 ตรวจสอบคุณภาพน้ำามันท่ีจำาหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำามันรายย่อย	
ท้ังน้ี	บริษัทกำาหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำามัน	ดังน้ี
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	 9.1	 การตรวจสอบคุณภาพน้ำามันในข้ันตอนการรับน้ำามันทางรถ	
ณ	คลังน้ำามัน

	 บรษิทักำาหนดให้ก่อนการรบัน้ำามนัทางรถเจา้หนา้ทีป่ฏบิติัการคลงั
มีหน้าที่ตรวจคุณสมบัติในเบ้ืองต้นของน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีขนส่งทางรถ	
ซึ่งได้แก่	1)	ความถ่วงจำาเพาะของน้ำามัน	(“ค่าความถ่วง	API”)	ที่วัด
ได้เปรียบเทียบกับค่าความถ่วง	 API	 ของน้ำามันตามเอกสารการส่ง
มอบน้ำามัน	และค่า	API	มาตรฐานของน้ำามันแต่ละประเภท	2)	สี
ของน้ำามันท่ีส่งมอบเปรียบเทียบกับสีท่ีหน่วยงานราชการกำาหนดไว้ 
และ	3)	ความใสของน้ำามัน	โดยน้ำามันที่มีคุณภาพ	และมีมาตรฐาน
จะไม่มีตะกอน หรือสารอื่นปะปนในน้ำามัน หากผลการทดสอบ
คณุสมบตัใินเบือ้งตน้ตรงกบัขอ้มูลในเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับการขนสง่
น้ำามันและเป็นไปตามมาตรฐาน	 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการคลังจะสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน้ำามันจากรถบรรทุกน้ำามันตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด	
และดำาเนนิการรับน้ำามนัจากรถบรรทกุน้ำามนัเข้าสูถั่งบรรจนุ้ำามนั	(Oil	
Tank)	 ในคลังน้ำามัน	 เจ้าหน้าทปฏิบัติการคลังจะรวบรวม	 และนำา
ส่งตัวอย่างน้ำามันให้กับศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามัน	เพื่อสุ่ม
ทดสอบคุณสมบัติของน้ำามันอย่างละเอียดอีกครั้ง	 สำาหรับคลังน้ำามัน
แม่กลองท่ีมีปริมาณการรับน้ำามันต่อวันสูงจะส่งตัวอย่างน้ำามันเพื่อ
ทำาการสุ่มทดสอบทุกวัน	ในขณะที่คลังน้ำามันอื่นจะส่งตัวอย่างน้ำามัน
ให้ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันเดือนละครั้ง

	 9.2	การตรวจสอบคุณภาพน้ำามันในข้ันตอนการรับน้ำามันทางเรือ	
ณ	คลังน้ำามัน

	 สำาหรบัการรับน้ำามนัทางเรือ	น้ำามนัท่ีรับเป็นน้ำามนัของลกูค้าท่ีใช้
บริการรับฝากน้ำามนัของบรษิทัเทา่นัน้	เนือ่งจากปจัจบัุนน้ำามนัทีบ่ริษทั
จำาหน่ายขนส่งทางรถเพียงอย่างเดียว บริษัทกำาหนดให้ก่อนการรับ
น้ำามัน	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังต้องตรวจคุณสมบัติในเบ้ืองต้นของ
น้ำามันเช้ือเพลิงที่ขนส่งทางเรือเช่นเดียวกับการรับน้ำามันทางรถ  
ซึง่ได้แก่	คา่ความถ่วง	API	ของน้ำามัน	สีของน้ำามัน	และความใสของ
น้ำามัน	 หากผลการทดสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นตรงกับข้อมูล 
ในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการขนส่งน้ำามัน และเป็นไปตามมาตรฐาน 
เจา้หนา้ทีป่ฏบัิติการคลงัจะสุม่เก็บตัวอย่างน้ำามนัจากเรือบรรทกุน้ำามนั
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด	 และดำาเนินการรับน้ำามันจากเรือ
บรรทกุน้ำามนัเข้าสูถั่งบรรจนุ้ำามนั	(Oil	Tank)	ในคลงัน้ำามนั	เจา้หนา้ท่ี
ปฏิบัติการคลังจะรวบรวม	และนำาส่งตัวอย่างน้ำามันให้กับศูนย์ปฏิบัติ
การทดสอบคุณภาพน้ำามัน	เพื่อสุ่มทดสอบคุณสมบัติของน้ำามันอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง	 โดยส่งตัวอย่างให้ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
น้ำามันเพื่อทำาการสุ่มทดสอบทุกวัน	 ในกรณีที่ผลการทดสอบคุณภาพ
น้ำามนัในเบ้ืองตน้ไมผ่า่น	บริษทัจะแจง้ให้ลกูค้าเป็นผู้ตัดสนิใจเลอืกรับ
น้ำามันจากเรือบรรทุกน้ำามันหรือปฏิเสธการรับน้ำามันดังกล่าว

 เม่ือดำาเนินการรับน้ำามันจากเรือบรรทุกน้ำามันเข้าสู่ถังบรรจุน้ำามัน 
(Oil	 Tank)	 แล้ว	 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการคลังจะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำามัน 
จากในถังบรรจุน้ำามัน	(Oil	Tank)	ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกำาหนด	และ
นำาส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันเพ่ือสุ่มทดสอบ
คุณสมบัติของน้ำามันอย่างละเอียดเพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำามัน
ท่ีเก็บรักษาในถังบรรจุน้ำามัน	(Oil	Tank)	ในคร้ังก่อน	และภายหลังการ
รับน้ำามันในคร้ังน้ี

	 9.3	การตรวจสอบคุณภาพน้ำามันท่ีเก็บรักษาภายในถังบรรจุน้ำามัน	
(Oil	Tank)	และสารเติมแต่ง	(Additive)	ภายในคลังน้ำามัน

	 บริษัทกำาหนดให้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำามันในถังบรรจุน้ำามัน	(Oil	
Tank)	ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกำาหนดทุกต้นเดือนและกลางเดือน	โดย
สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำามันท้ังถังบรรจุน้ำามันท่ีจัดเก็บน้ำามันของบริษัทและถัง
บรรจุน้ำามันท่ีจัดเก็บน้ำามันของลูกค้าท่ีฝากน้ำามันไว้กับบริษัท	 และ 
นำาส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำามัน
ท่ีจัดเก็บอยู่ในถังบรรจุน้ำามัน นอกจากน้ี บริษัทยังมีการสุ่มเก็บตัวอย่าง
น้ำามันในถังบรรจุน้ำามัน	 (Oil	 Tank)	 พร้อมกับการสุ่มตัวอย่างน้ำามัน
ประจำาปีของเจ้าหน้าท่ีกรมธุรกิจพลังงานเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ	และ
คุณสมบัติของสารเติมแต่งในระหว่างการเก็บรักษาก่อนนำาไปใช้งาน	
ท้ังน้ี	สารเติมแต่ง	(Additive)	ท่ีบริษัทเก็บรักษาในคลังน้ำามันเป็นของ
ลูกค้าใช้บริการรับฝากน้ำามันจากบริษัท

	 9.4	การตรวจสอบคุณภาพน้ำามันในข้ันตอนการจ่ายน้ำามันทางรถ
บรรทุกน้ำามัน	ณ	คลังน้ำามัน

	 สำาหรับลูกค้าท่ีใช้บริการฝากน้ำามันของบริษัท	น้ำามันท่ีรับฝากจาก
ลูกค้าเป็นน้ำามันพ้ืนฐาน	(Base	Oil)	ท่ีต้องผสมสารเติมแต่ง	(Additive)	
หรือน้ำามันไบโอดีเซล	B100	เพ่ือให้ได้น้ำามันเช้ือเพลิงสำาเร็จรูปท่ีพร้อม
ใช้งาน	 บริษัทกำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีส่วนประกันคุณภาพต้องสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน้ำามันท่ีจ่ายให้กับรถบรรทุกน้ำามันเท่ียวแรกของวันตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีบรษิทักำาหนด	เพือ่ทดสอบความถูกต้องและเทีย่งตรงของ 
เคร่ืองผสมและจ่ายน้ำามัน	 โดยเจ้าหน้าท่ีส่วนประกันคุณภาพจัดส่งตัว
อย่างน้ำามันให้ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันตรวจสอบคุณสมบัติ
น้ำามันเช้ือเพลิงท่ีออกจากอุปกรณ์จ่ายน้ำามันกับคุณสมบัติของน้ำามัน 
เช้ือเพลิงตามข้อกำาหนดของลูกค้า	โดยในระหว่างการจ่ายน้ำามันเช้ือเพลิง
ให้กับรถบรรทุกน้ำามัน ท้ังการจ่ายน้ำามันเช้ือเพลิงของบริษัท และการ
จ่ายน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับลูกค้า	บริษัทกำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีส่วนประกัน
คุณภาพต้องตรวจคุณสมบัติในเบ้ืองต้นของน้ำามันเช้ือเพลิง	 ซ่ึงได้แก่	
ค่าความถ่วง	 API	 ของน้ำามัน	 สีของน้ำามัน	 และความใสของน้ำามัน	
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกำาหนดอย่างสม่ำาเสมอตลอดช่วงระยะเวลาใน
การจ่ายน้ำามันให้กับรถบรรทุก



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน)48

9.5	 การตรวจสอบคุณภาพน้ำามันในข้ันตอนการรับน้ำามันทางรถ	 ณ	
สถานีบริการน้ำามัน	PT

 ก่อนการรับน้ำามันจากรถบรรทุกน้ำามันเข้าสู่ถังสำารองน้ำามัน 
เช้ือเพลิงภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO บริษัทกำาหนดให้
ผู้จัดการสถานีบริการน้ำามันต้องตรวจสอบคุณสมบัติในเบ้ืองต้นของ
น้ำามันเช้ือเพลิง	ซ่ึงได้แก่	ค่าความถ่วง	API	สีของน้ำามัน	และความ
ใสของน้ำามันทุกคร้ัง	นอกเหนือจากการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ซีลน้ำามัน	 และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งน้ำามัน	 หากผลการ
ทดสอบคุณสมบัติในเบ้ืองต้นตรงกับข้อมูลในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ
ขนส่งน้ำามัน และเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้จัดการสถานีบริการน้ำามันจะ
ดำาเนินการรับน้ำามันเข้าสู่ถังสำารองน้ำามันเช้ือเพลิง และสุ่มเก็บตัวอย่าง
น้ำามันจากรถบรรทุกน้ำามันตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกำาหนด	 และนำาส่ง 
ตัวอย่างน้ำามันให้กับศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันทุกเดือนเพ่ือสุ่ม
ทดสอบคุณสมบัติของน้ำามันอย่างละเอียดอีกคร้ัง	สำาหรับสถานีบริการ
น้ำามันประเภท	DODO	บริษัทให้ความรู้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของ
บริษัทในเร่ืองการตรวจสอบน้ำามันก่อนรับน้ำามันเข้าสู่ถังสำารองน้ำามัน
เช้ือเพลิงภายในสถานีบริการน้ำามัน และกระตุ้นให้ตัวแทนจำาหน่าย
น้ำามันของบริษัทปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

9.6	การตรวจสอบคุณภาพน้ำามันภายในสถานีบริการน้ำามัน	PT

	 บริษัทกำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามัน
มีหน้าท่ีออกสุ่มตรวจคุณภาพน้ำามันในแต่ละสถานีบริการน้ำามัน	 PT	
โดยเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันจะนำารถตรวจสอบ
คุณภาพน้ำามัน	 (Mobile	 Lab)	 ท่ีมีเคร่ืองมือหลักๆ	 ในการทดสอบ
คุณภาพน้ำามันออกไปตรวจสอบคุณภาพน้ำามัน	ณ	สถานีบริการน้ำามัน	
PT	และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำามันตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกำาหนดเพ่ือกลับ
มาทดสอบท่ีศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันเพ่ิมเติม	ในแต่ละปี
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำามันจะออกตรวจสถานี
บริการน้ำามัน	 PT	 ทุกแห่งโดยไม่แจ้งกำาหนดการเข้าตรวจสอบน้ำามัน
ล่วงหน้า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย	 บริษัทจึงได้จัดตั้งส่วนความปลอดภัยข้ึนเพื่อทำา
หนา้ทีวิ่เคราะห์และตรวจสอบการดำาเนนิงานของบริษทัในแต่ละสว่น
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานท่ีปฏิบัติงานและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนิน
งานของบรษิทั	และจดัทำาเปน็คูม่อืการปฏบัิตงิาน	และคูม่อืวิธีป้องกัน
ภยัและระงับเหตุท่ีเกิดข้ึน	ให้กับพนกังานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	โดย
บริษัทกำาหนดให้พนักงานแต่ละหน่วยงานต้องศึกษา	และปฏิบัติตาม
คูม่อืการปฏบัิตงิานอย่างเคร่งครัด	และจดัให้มกีารฝกึซ้อมวิธรีะงับเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนอย่างสม่ำาเสมอ	โดยเฉพาะแผนการระงับเหตุเพลงิไหมภ้ายใน
สถานีบริการน้ำามันและคลังน้ำามัน	 แผนการกู้ภัยสำาหรับรถบรรทุก

น้ำามันที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

	 นอกจากนี้	บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพ
แวดลอ้มของกลุม่อตุสาหกรรมน้ำามนั	(Oil	Industry	Environmental	
Safety	Group	Association:	 IESG)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยก
ระดับมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและ 
สิง่แวดลอ้ม	และเสรมิสรา้งความร่วมมอืกันระหว่างผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาน้ำามันร่ัวไหล
ลงแหล่งน้ำาและพื้นดิน	 รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ	 บริษัท
กำาหนดให้เจา้หน้าท่ีสว่นความปลอดภยัตัวแทนในการทำากิจกรรมร่วม
กับสมาชิกใน	IESG	ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับ	IESG	และหน่วยงาน
ราชการจัดฝึกอบรบเร่ืองการป้องกันภัยต่างๆ	 อย่างสม่ำาเสมอ	 
และบริษทัยังสนบัสนนุอปุกรณแ์ละเจา้หนา้ทีใ่นการเข้าร่วมระงับเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ	

10. กฎระเบียบที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

	 10.1	พระราชบัญญัติการค้าน้ำามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2543

	 พระราชบัญญัติการค้าน้ำามันเช้ือเพลิงได้กำาหนดข้ึนเพื่อควบคุม
และกำากับการประกอบธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับการคา้น้ำามนัเช้ือเพลงิ	โดย
แบ่งประเภทผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 1)	 ผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิงตามมาตรา	 7	 ได้แก่	 ผู้ค้าน้ำามัน 
รายใหญ่ท่ีมีปริมาณการค้าน้ำามันแต่ละชนิด	หรือรวมกันทุกชนิดปีละต้ังแต่	
100,000	 เมตริกตันข้ึนไป	 หรือมีปริมาณการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่
เพียงชนิดเดียวปีละต้ังแต่	 50,000	 เมตริกตันข้ึนไป	 ซ่ึงต้องได้รับ 
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก่อนจึงจะประกอบการได้

	 	 2)	ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10	ได้แก่	ผู้ค้าน้ำามัน
รายย่อยที่มีปริมาณการค้าน้ำามัน	และก๊าซปิโตรเลียมเหลวต่อปีไม่ถึง
ตามท่ีกำาหนดไว้สำาหรบัผูค้้ามาตรา	7	แต่มปีริมาณการค้าน้ำามนัแต่ละ
ชนดิ	หรอืรวมกันทกุชนดิเกินปริมาณทีรั่ฐมนตรีประกาศกำาหนด	หรอื
มีถังที่สามารถเก็บน้ำามันเช้ือเพลิงได้เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศ
กำาหนด	ซึ่งต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อนจึง
จะประกอบการได้

	 	 3)	ผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	11	ได้แก่	ผู้ค้าน้ำามัน
ซ่ึงดำาเนนิกิจการคา้น้ำามนัโดยจดัตัง้เป็นสถานบีริการน้ำามนั	ซ่ึงตอ้งย่ืน
ขอจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อนจึงจะประกอบการได้

	 นอกจากนี้	 พระราชบัญญัติกำาหนดให้	 ผู้ขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา	12	ซึ่งเป็นผู้ขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิงตามชนิดและปริมาณ
ที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด	ต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบและวิธีการที่	
กำาหนดก่อนจึงจะประกอบการได้
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	 ท้ังนี้	 ผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิงตามมาตรา	 7	 มีหน้าที่ย่ืนปริมาณ 
การค้าประจำาปเีพือ่ขอความเห็นชอบต่ออธิบดีก่อนปีท่ีจะทำาการคา้นัน้	
และตอ้งสำารองน้ำามนัเช้ือเพลงิชนดิทีก่ำาหนดไว้ทกุขณะไมต่่ำากว่าอตัรา
ที่กำาหนดซ่ึงต้องไม่เกินร้อยละ	 30	 ของปริมาณการค้าประจำาปี	 
รวมถึงมหีนา้ทีจ่ดัทำาบัญชีเก่ียวกับปริมาณน้ำามนัและสถานทีเ่ก็บน้ำามนั
เช้ือเพลิงแต่ละชนิดท่ีนำาเข้ามาในราชอาณาจักร	ซ้ือ	กล่ัน	ผลิต	ได้มา	
จำาหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และจัดทำาแผนการนำา
เข้ามาในราชอาณาจักร	ซื้อ	กลั่น	ผลิต	หรือ	จำาหน่ายซึ่งน้ำามันใน
ช่วงสามเดือนถัดไป

	 พระราชบัญญัติยังให้อำานาจอธิบดีกำาหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน้ำามนัเชือ้เพลงิซ่ึงจะทำาการจำาหนา่ย	และกำาหนดมาตรการในการ
ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้ำามันเช้ือเพลิง	 ได้แก่	 การเก็บ
ตัวอย่างน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีเก็บรักษา หรือมีไว้เพื่อจำาหน่าย และการ
ทดสอบลกัษณะและคณุภาพน้ำามนัเช้ือเพลงิทีเ่ก็บรักษา	หรือมไีว้เพือ่
จำาหน่าย	 ทั้งนี้	 ผู้ค้าน้ำามันรายใดจำาหน่ายน้ำามันที่มีลักษณะ	 และ
คุณภาพแตกต่างไปจากท่ีกำาหนดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
กฎหมายหรือเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี	 หรืออธิบดีกำาหนดจะถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาต	จำาคุก	หรือปรับแล้วแต่กรณี

	 ภายใต้พระราชบัญญัตกิารค้าน้ำามนัเช้ือเพลงิ	บรษิทัดำาเนนิธุรกิจ
จำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงโดยมีปริมาณการค้าน้ำามันเป็นไปตามเกณฑ์
กำาหนดไว้สำาหรับผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิงตามมาตรา	 7	 และให้บริการ
ขนส่ง	 และขนถ่ายน้ำามันเช้ือเพลิง	 จึงต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้า
น้ำามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 และแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิง
ตามมาตรา	12	ในขณะที่บริษัทย่อย	(ยกเว้น	PTC)	ซึ่งดำาเนินธุรกิจ
จำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงโดยมีปริมาณการค้าน้ำามันเป็นไปตามตาม
เกณฑ์กำาหนดไว้สำาหรับผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	 10	 ต้องยื่น
ขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10	และ	PTC	ซึ่ง
ดำาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำามันต้องย่ืนขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำามัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา	11

	 10.2	พระราชบัญญัติการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2542

	 พระราชบัญญัติการควบคุมน้ำามันเช้ือเพลิงได้กำาหนดข้ึนเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย	 และอันตรายท่ีอาจมีผลต่อบุคคล	 สัตว์	 พืช	
ทรัพย์	 หรือสิ่งแวดล้อม	 โดยได้แบ่งประเภทกิจการที่ควบคุมการมี
น้ำามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครองออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้

	 	 1)	กิจการควบคุมประเภทท่ี	1	ได้แก่	กิจการท่ีสามารถประกอบ
การได้ทันที	โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในกฎกระทรวง

	 	 2)	กิจการควบคุมประเภทที่	2	ได้แก่	กิจการที่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	 และเมื่อจะเร่ิมประกอบ
การให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

	 	 3)	กิจการควบคุมประเภทที่	3	ได้แก่	กิจการที่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงและต้องขอรับใบอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงก่อนจึงจะ
ประกอบการได้

	 นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิงได้กำาหนด
แนวทาง	หรือลักษณะการดำาเนินการเก่ียวกับการควบคุมน้ำามันเช้ือเพลิง	
โดยให้อำานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี้

	 	 1)	กำาหนดการเก็บรักษา	การขนส่ง	การใช้	การจำาหน่าย	
การแบ่งบรรจุน้ำามันเช้ือเพลิง	 และการควบคุมอื่นใดเก่ียวกับน้ำามัน
เชื้อเพลิง

  2) กำาหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่
เก็บรกัษาน้ำามนัเช้ือเพลงิ	สถานบีรกิารน้ำามนัเช้ือเพลงิ	และคลงัน้ำามนั
เชื้อเพลิง และการบำารุงรักษาสถานที่ดังกล่าว

	 	 3)	กำาหนดลกัษณะของถัง	หรือภาชนะท่ีใช้ในการบรรจหุรอื
ขนส่ง และการบำารุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว

	 	 4)	กำาหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกบั
การควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง

  5) กำาหนดวิธีการปฏบัิตงิานและการจดัให้มแีละบำารงุรกัษา
อปุกรณห์รอืเคร่ืองมอือืน่ใดเพือ่ประโยชนใ์นการดำาเนนิการตามข้อ	1)	
ถึง 4)

	 	 6)	 กำาหนดการรับฟังความเห็นของประชาชนตามความ
เหมาะสมแก่กิจการในการดำาเนนิกิจการ	หรืออนญุาตให้ดำาเนนิกิจการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลกระทบต่อประชาชน

	 	 7)	กำาหนดอื่นใดอันจำาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

	 ภายใต้พระราชบัญญัติการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง	สถานีบริการ
น้ำามนัเช้ือเพลงิและคลงัน้ำามนัเช้ือเพลงิแตล่ะแห่งตอ้งได้รบัใบอนญุาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่	3	ก่อนที่จะใช้ในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท
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ปัจจัยความเสี่ยง
	 ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญบาง
ประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท	 และมูลค่าหุ้นของ
บริษัท	ทั้งนี้	นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏนี้	อาจมีความ
เสี่ยงอื่นๆ	 ซ่ึงบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้	 หรือเป็นความเสี่ยงที่
บรษิทัพจิารณาในขณะนีว่้าไมเ่ป็นสาระสำาคญัซ่ึงอาจเป็นปัจจยัความ
เส่ียงท่ีมีความสำาคัญต่อไปในอนาคต	 ความเส่ียงดังกล่าวอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ	ฐานะการเงิน	ผลการดำาเนินงาน	สภาพคล่อง	
หรือแหล่งเงินทุนของบริษัท
	 นอกจากนี้	 ข้อความในลักษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต	
(Forward-Looking	Statements)	ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้	 เช่น	
การใช้ถ้อยคำาว่า	“เชื่อว่า”	“คาดหมายว่า”	“คาดการณ์ว่า”	“มีแผน
จะ”	“ตั้งใจ”	“ประมาณ”	เป็นต้น	หรือการประมาณการทางการเงิน	
โครงการในอนาคต	 การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการ	 ธุรกิจ	
แผนการขยายธุรกิจ	การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบธุรกิจของบรษิทั	นโยบายของภาครัฐบาลและอืน่ๆ	ซ่ึงเป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต	 อันเป็นความเห็นของบริษัทใน
ปัจจุบันนั้น	 มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการ	 หรือเหตุการณ์ใน
อนาคต	และผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสำาคัญจาก
การคาดการณ์	 หรือคาดคะเนก็ได้	 สำาหรับข้อมูลในส่วนนี้ท่ีอ้างถึง	
หรือเก่ียวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ	ได้มาจาก
ข้อมลูทีม่กีารเปิดเผย	หรือคดัย่อจากสิง่พมิพข์องรฐับาลหรือจากแหลง่
ข้อมลูอืน่ๆ	โดยท่ีบรษิทัมไิด้ทำาการตรวจสอบ	หรือรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด

1.  ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของกำาไรจากการจำาหน่ายน้ำามัน 
เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำามัน และกลไกของภาครัฐ

	 ราคาน้ำามนัทีบ่รษิทัจำาหนา่ย	และ/หรอืราคาน้ำามนัท่ีบริษทัซ้ือจาก
โรงกลัน่น้ำามนั	หรือผูค้า้น้ำามนัรายอืน่อาจจะผนัผวนไปตามปจัจยัต่างๆ	
เช่น	1)	ภาวะเศรษฐกิจโลก	โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีปริมาณการใช้
น้ำามันเช้ือเพลิงค่อนข้างมาก	 2)	 อุปสงค์และอุปทานของน้ำามัน 
เช้ือเพลิงท่ัวโลก	3)	กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของภาครัฐท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ	เป็นต้น		ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บรษิทั	ทัง้นี	้ความผนัผวนของราคาน้ำามนัเชือ้เพลงิอาจสง่ผลโดยตรง
ต่อราคาจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงท้ังราคาขายปลีกและขายส่ง	 ทำาให้
ความต้องการใช้น้ำามันเช้ือเพลิง	 และปริมาณการจำาหน่ายน้ำามัน 
เช้ือเพลิงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้	และยังส่งผลต่อมูลค่าสินค้าคงคลังท่ี
สว่นใหญ่เปน็น้ำามนัเช้ือเพลงิท่ีสำารองไว้	ความผนัผวนของราคาน้ำามนั
เช้ือเพลงิจงึอาจสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนนิงาน
ของบริษัทได้
	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมุ่งเน้นการจำาหน่ายน้ำามันให้กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่มีความต้องการใช้น้ำามันอย่างสม่ำาเสมอ	ได้แก่	ผู้ใช้น้ำามัน

รายย่อยท่ีใช้น้ำามนัเช้ือเพลงิสำาหรับการดำาเนนิชีวิตประจำาวันและการ
ประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำามัน 
เชื้อเพลิงในการดำาเนินธุรกิจ	 เป็นหลัก	ปริมาณความต้องการน้ำามัน
เชื้อเพลิงและปริมาณการจำาหน่ายน้ำามันสำาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ดังกล่าวจึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของราคาน้ำามัน		
และบริษัทไม่มีนโยบายในการสำารองน้ำามันเพื่อการเก็งกำาไร	 โดย
เป็นการสำารองตามกฎหมายและสำารองไว้สำาหรบัจำาหนา่ยให้กับลกูค้า
ในแต่ละพื้นที่
	 นอกจากนี	้แมว่้าราคาน้ำามนัจะมคีวามผนัผวนแตถ้่าคา่การตลาด
ไม่เปลี่ยนแปลงไป	 บริษัทจะยังคงมีกำาไรจากการจำาหน่ายน้ำามัน 
เช้ือเพลิงต่อลิตรไม่เปล่ียนแปลง	เน่ืองจากราคาขายปลีกน้ำามันเช้ือเพลิง
เทา่กับราคาน้ำามนัทีบ่ริษทัซ้ือจากโรงกลัน่บวกด้วยคา่การตลาด	ดงันัน้	
หากค่าการตลาดรวมถึงอัตราภาษีและเงินสมทบกองทุนต่างๆ	 ไม่
เปลี่ยนแปลง	ราคาขายปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงจะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาหน้าโรงกลั่น	 ดังนั้น	 บริษัทจึงเชื่อว่า
ความผนัผวนของราคาน้ำามนัจะไมส่ง่ผลกระทบต่อฐานะการเงิน	และ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	

2. ความเสี่ยงจากการที่ความรู้ ความสามารถ ความชำานาญของ
พนักงานรองรับไม่ทันต่อการเติบโตของบริษัท

	 จากการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว	เนื่องจากการขยายสถานี
บริการจำานวนมาก	และราคาน้ำามันเชื้อเพลิงมีความผันผวนค่อนข้าง
สูง	 บริษัทจึงจำาเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์	 และความ
เชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารจัดการ	การจัดซื้อและจำาหน่ายน้ำามัน	
ไดแ้ก่	การจดัซ้ือน้ำามนัเช้ือเพลงิในราคา	และปรมิาณทีเ่หมาะสม	การ
กำาหนดปริมาณการสำารองน้ำามันเช้ือเพลิงที่เหมาะสมสำาหรับการ
จำาหน่ายในแต่ละช่วงเวลา	 และการกำาหนดราคาจำาหน่ายน้ำามัน 
เช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการจัดการกองรถบรรทุกน้ำามัน เพื่อให้บริษัทสามารถขนส่ง
น้ำามันเช้ือเพลิงไปยังคลังน้ำามันและสถานีบริการน้ำามันของบริษัทได้
ทันต่อความต้องการ	และเพียงพอสำาหรับการจำาหน่ายให้กับลูกค้า	โดย
ไม่ต้องสำารองน้ำามันในปริมาณที่มากเกินความจำาเป็น	 ซ่ึงการขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหล่านี้อาจมีส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลากร	จึงได้
มีการพิจารณา	 และกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน	
โดยอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน	เพ่ือให้จูงใจให้
บุคลากรของบริษัทต้องการท่ีจะทำางานกับบริษัทเป็นระยะเวลา
ยาวนาน	และสนบัสนนุการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน
อย่างต่อเน่ือง	รวมถึงการพิจารณาปรับตำาแหน่งให้กับพนักงานท่ีมีความรู้
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ความสามารถให้อยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสม	 เพื่อใช้ความรู้ความ
สามารถในการพฒันาองคก์รไดเ้ตม็ความสามารถ	นอกจากนี้	การนำา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ก็จะย่ิงทำาให้บริษัทมีความ
น่าเช่ือถือ	 และมีความมั่นคงในมุมมองของพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ในปัจจบุนั	และพนกังานใหมท่ี่บริษทัจำาเปน็ต้องรับเพิม่เพือ่รองรบัการ
ขยายงานของบริษัทด้วย

3.  ความเสี่ยงจากคุณภาพการให้บริการและการบริหารงานของ
สถานีบริการน้ำามันไม่เป็นไปตามที่กำาหนด

	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการขยายสถานีบริการน้ำามัน	PT	อย่าง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา	ทั้งสถานีบริการน้ำามัน	PT		ที่บริษัทเป็นผู้
ดำาเนินงาน (สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO) และสถานีบริการ
น้ำามนั	PT	ทีต่วัแทนจำาหนา่ยน้ำามนัของบริษทัเป็นผูด้ำาเนนิงาน	(สถานี
บริการน้ำามันประเภท DODO) ส่งผลให้จำานวนสถานีบริการน้ำามัน 
PT	เพิ่มขึ้นเป็น	739	สถานี	ณ	สิ้นปี	2556	เมื่อพิจารณาถึงจำานวน
สถานีบริการน้ำามันแต่ละประเภทที่เพิ่มขึ้น พบว่าสถานีบริการน้ำามัน
ทีเ่พิม่ข้ึนสว่นใหญ่เปน็สถานบีริการน้ำามนัประเภท	COCO	โดยบรษิทั
มีสถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO	เท่ากับ	551	สถานี	ณ	สิ้นปี	
2556 ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มจำานวนสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท COCO ประมาณ 200 สถานีในปี 2557 การเพิ่มจำานวน
สถานบีรกิารน้ำามนัประเภท COCO อย่างต่อเนือ่ง อาจสง่ผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการสถานีบริการน้ำามัน เช่น การสรรหาพนักงาน
ประจำาสถานบีริการน้ำามนัทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอต่อการเพิม่
จำานวนสถานีบริการน้ำามัน	 การควบคุมการดำาเนินงานภายในสถานี
บริการน้ำามันให้มีประสิทธิภาพ	 และการพัฒนาระบบบริการสถานี
บริการ	 และระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำานวนสถานี
บริการน้ำามัน รวมถึงการบริหารการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงภายใน
สถานีบริการน้ำามันที่เปิดใหม่ให้มีปริมาณการจำาหน่ายในระดับเดียว
กับสถานีบริการน้ำามันที่เปิดดำาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน	 หากบริษัทไม่
สามารถบริหารจัดการสถานีบริการน้ำามันที่ เปิดใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท
ในอนาคตได้

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในเร่ืองผลกระทบ
ดังกล่าวที่อาจจะเกิดข้ึนจากการเพิ่มจำานวนสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท COCO อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้มีการวางแผนการสรรหา
พนักงานประจำาสถานีบริการน้ำามัน	 โดยบริษัทจะประกาศรับสมัคร
งานในสถานบีรกิารน้ำามนัท่ีอยู่ใกลเ้คียงกับสถานบีริการน้ำามนัท่ีจะเปิด
ใหม่	ร่วมกับการสนับสนุนให้พนักงานปัจจุบันแนะนำา	และชักชวนให้
ผู้ท่ีสนใจเข้ามาสมัครงาน	 บริษัทจะพิจารณารับคนในพื้นที่ใกล้เคียง
สถานีบริการน้ำามันเป็นพนักงานประจำาสถานีบริการน้ำามันเป็นหลัก 
เพือ่ให้พนกังานประจำาสถานบีรกิารน้ำามนัมคีวามเข้าใจ	และสามารถ
ให้บริการคนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม	ท้ังนี	้บริษทักำาหนดให้มกีารรบั
พนกังานประจำาสถานบีริการน้ำามนัลว่งหนา้	และจดัให้มกีารฝกึอบรม
และฝึกงานภายในสถานีบริการน้ำ ามันร่ วม กับพนักงานที่ มี

ประสบการณ	์และประวติัการทำางานท่ีด	ีสำาหรบัผูจ้ดัการสถานบีริการ
น้ำามันและผู้จัดการเขตที่มีความสำาคัญในการบริหารจัดการภายใน
สถานีบริการน้ำามัน	 และการกำากับสถานีบริการน้ำามันที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบ	 บริษัทจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ภายในบริษัทเป็นหลัก	 โดยบริษัทจะโอนย้ายผู้จัดการสถานีบริการ
น้ำามันท่ีมีประสบการณ์ทำางานท่ีดี	 และมีความรู้ความสามารถให้มา
ปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ำามันที่เปิดใหม่	หรือทำาหน้าที่ผู้จัดการเขต	
และปรับให้พนักงานในระดับรองลงมาที่มีประสบการณ์ทำางานท่ีดี 
และมีความรู้ความสามารถมาดำารงตำาแหน่งผู้จัดการสถานีบริการน้ำามัน
แทน	อย่างไรก็ตาม	บรษิทัยังเปิดรบัสมคัรผูจ้ดัการสถานบีรกิารน้ำามนั
ล่วงหน้าอย่างสม่ำาเสมอ	โดยบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรม	และฝึกงาน
กับผู้จัดการสถานีบริการน้ำามันที่มีประสบการณ์	ประมาณ	1	ถึง	3	
เดือน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงในตำาแหน่งผู้จัดการสถานีบริการน้ำามัน 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานีบริการน้ำามันที่เปิดใหม่ได้มี
ประสทิธิภาพเช่นเดยีวกับสถานบีรกิารน้ำามนัในปัจจบัุน	บริษทัจงึเช่ือ
ว่าบริษัทมีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการขยาย
สถานบีรกิารน้ำามนัประเภท COCO อย่างตอ่เนือ่งและเหมาะสม การ
ขยายสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO จำานวนมากในแต่ละปีจึง
ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานีบริการน้ำามันที่เปิด
ใหมใ่ห้มปีระสทิธิภาพ และไมน่า่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงาน
ของบริษัทในอนาคต

4.  ความเสี่ยงจากการสรรหาพื้นที่เพื่อขยายจำานวนสถานีบริการไม่
ได้ตามเป้าหมาย
	 บรษิทัให้ความสำาคญักับการสรรหาสถานบีรกิารน้ำามนัเพือ่ลงทุน	
โดยได้กำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนาธุรกิจทำาหน้าท่ีค้นหาสถานี
บรกิารน้ำามนัท่ีมศีกัยภาพในการประกอบธุรกิจสถานบีริการน้ำามนั	โดย
เจ้าของสถานีบริการน้ำามันเดิมไม่ประสงค์ที่จะดำาเนินธุรกิจต่อ	 และ
แจ้งให้เจ้าหน้าที่แผนกขาย	 (Sale)	 เข้าไปติดต่อกับเจ้าของสถานี
บรกิารน้ำามนัเดมิ เพือ่รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับการประกอบกิจการสถานี
บริการน้ำามันท่ีผ่านมา	 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า	 และปริมาณน้ำามัน 
เช้ือเพลิงท่ีจำาหน่ายในแต่ละเดือน	ก่อนสรุปข้อมูลและส่งให้คณะกรรมการ
ดา้นการลงทนุสถานบีริการน้ำามนัพจิารณา	หากบรษิทัคาดว่าปริมาณ
การจำาหน่ายน้ำามันของสถานีบริการที่พิจารณาภายหลังจากท่ีบริษัท
เข้าดำาเนินงานมีแนวโน้มจะน้อยกว่าปริมาณข้ันต่ำาท่ีบริษัทกำาหนดไว้
และมอีตัราผลตอบแทนไมคุ้่มกับการลงทุน	บรษิทัจะไมพ่จิารณาลงทุน
ในสถานีบริการน้ำามันดังกล่าว ทั้งนี้ ในการลงทุนสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	 COCO	 บริษัทจะทำาสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำามันอายุ 
ไม่เกิน	3	ปี	โดยมีเงื่อนไขให้สามารถต่ออายุสัญญาได้	และเมื่อครบ
กำาหนดสญัญาหากปริมาณยอดขายไดต้ามท่ีบริษทัคาดการณไ์ว้	บริษทั
จะเจรจาเพื่อต่ออายุสัญญาเช่าระยะยาวหรือเพื่อขอซ้ือสถานีบริการ
น้ำามันดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม หากผลการดำาเนินงานของสถานี
บริการน้ำามันไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้
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บริษทัอาจจะพจิารณาไมต่อ่อายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่าก่อน
ครบกำาหนดสญัญาเช่า	ดงันัน้	บริษทัจงึเช่ือว่าบริษทัมกีระบวนการใน
การสรรหาและวิธีการ ลงทุนในสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO 
ที่เหมาะสม 

5. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรการสำารองนำ้ามันของ
รัฐบาลในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ

	 ในการดำาเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงของบริษัท
และบริษัทย่อย	 (“กลุ่มบริษัท	 PTG”)	 บริษัทซ่ึงดำาเนินธุรกิจค้าส่ง
น้ำามันเช้ือเพลิงจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำามันตามมาตรา	7	แห่งพระราช- 
บัญญัติการค้าน้ำามันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 2543	 บริษัทจึงมีหน้าที่สำารอง
น้ำามันเช้ือเพลิงตามที่กฎหมายกำาหนด	 ซ่ึงเดิมกำาหนดให้ผู้ค้าน้ำามัน
ตามมาตรา 7 ต้องสำารองน้ำามันในอัตราร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำามัน
เชื้อเพลิงที่จำาหน่ายในแต่ละปี และปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 6 เมื่อเดือน
พฤศจิกายน	 2556	 ในขณะท่ี	 บริษัท	 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน	
จำากัด	 (“PTC”)	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีดำาเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำามัน 
เช้ือเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามัน	จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำามันตามมาตรา	
11	แห่ง		พระราชบัญญัติการค้าน้ำามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2543	PTC	
และบรษิทัย่อยอกี	8	บรษิทั	(“บรษิทัย่อยทีเ่ปน็ผูค้า้น้ำามนัมาตรา	10”	
ดูรายละเอียดบริษัทย่อยทั้ง	 8	 บริษัท	 จากหัวข้อ	 นโยบายและ 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ)	 ดำาเนินธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงและ
จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำามันตามมาตรา	 10	แห่งพระราชบัญญัติการค้า
น้ำามันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 2543	 ส่งผลให้	 PTC	 และบริษัทย่อยที่เป็น 
ผู้ค้าน้ำามันมาตรา	 10	 ไม่มีหน้าท่ีต้องสำารองน้ำามันเช้ือเพลิงตามท่ี
กฎหมายกำาหนด

	 ปัจจบุนับรษิทั	และ	PTC	และบริษทัย่อยท่ีเป็นผูค้้าน้ำามนัมาตรา	
10	แต่ละบรษิทัสัง่ซ้ือน้ำามนัโดยตรงจากไทยออยลเ์ป็นหลกั	จงึมเีพยีง
บริษัทซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	 7	 ที่ต้องสำารองน้ำามันเช้ือเพลิงตาม
กฎหมาย	ในขณะที่	PTC	และบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	10	

ไม่มีหน้าที่สำารองน้ำามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 หากในอนาคต
ไทยออยล์เปลี่ยนนโยบาย	 โดยจะจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงให้เฉพาะ
บริษัท	และ	PTC	 เท่านั้น	ทำาให้บริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	
10	จะต้องซื้อน้ำามันเชื้อเพลิงผ่านบริษัท	ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	7	
ส่งผลให้บริษัทจะมีภาระในการสำารองน้ำามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	เมือ่พจิารณาถึงต้นทุน	และค่าใช้จา่ยท่ีเพิม่ข้ึนจาก
การสำารองน้ำามันในส่วนของบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	 10	 
พบว่าบริษัทจะมีภาระเพ่ิมข้ึนไม่สูงมาก	นอกจากน้ี	ในการกำาหนดราคา
ขายน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามันมาตรา	10	ไทยออยล์ได้คำานึงถึง
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่โรงกลั่นน้ำามันจะต้องสำารองน้ำามันในส่วนที่
จำาหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำามันมาตรา	10	อยู่แล้ว	ราคาน้ำามันที่จำาหน่าย
ให้กับผู้ค้าน้ำามันมาตรา	10	โดยทั่วไปจึงสูงกว่าราคาน้ำามันที่จำาหน่าย
ให้กับผู้ค้าน้ำามันมาตรา	 7	 ดังนั้น	 หากบริษัทย่อยที่เป็นผู้ค้าน้ำามัน
มาตรา	10	ตอ้งซ้ือน้ำามนัจากไทยออยลผ์า่นบริษทั	ราคาน้ำามนัทีบ่ริษทั
ซ้ือจากไทยออยลจ์ะต่ำากว่าทีบ่รษิทัย่อยทีเ่ป็นผูค้า้น้ำามนัมาตรา	10	ซ้ือ
จากไทยออยล์โดยตรง	 เนื่องจากบริษัทมีฐานะเป็นผู้ค้าน้ำามันมาตรา	
7	 ราคาซ้ือน้ำามันที่ต่ำาลงจะช่วยชดเชยผลกระทบจากต้นทุนทางการ
เงินทีเ่พิม่ข้ึนจากการสำารองน้ำามนัเช้ือเพลงิ	บริษทัจงึเช่ือว่าความเสีย่ง
จากการต้องสำารองน้ำามันเช้ือเพลิงในส่วนท่ีจำาหน่ายโดยบริษัทย่อยท่ี
เป็นผูค้้าน้ำามนัมาตรา	10	ไมน่า่จะสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ขายนำ้ามันรายใหญ่เพียงรายเดียว
 
	 น้ำามันเช้ือเพลิงที่บริษัทและบริษัทย่อยจำาหน่ายส่วนใหญ่สั่งซ้ือ
โดยตรงจากบริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)	(“ไทยออยล์”)	ซึ่งเป็น
โรงกลั่นน้ำามันแบบคอมเพล็กซ์	(Complex	Refinery)	ที่เป็นโรงกลั่น
น้ำามันเดี่ยว	 (Single-site)	 ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยด้วยกำาลังการ	
กลัน่น้ำามนัดิบ	275,000	บาร์เรลตอ่วัน	(ข้อมลูจากกรมธรุกิจพลงังาน)	
ทั้งนี้	ปริมาณน้ำามันที่บริษัทสั่งซื้อจากไทยออยล์มีจำานวนดังนี้

รายการ 2552

235.26

66.00

443.31

78.70

2553

926.20

97.00

2554

1,350.28

98.00

2555

1,540.97

96.70

2556

ปริมาณน้ำามันที่บริษัทสั่งซื้อจากไทยออยล์	(ล้านลิตร)

สัดส่วนต่อปริมาณน้ำามันที่สั่งซื้อทั้งหมด	(ร้อยละ)
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บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ค้าน้ำามันรายใหญ่	 (Supplier)	
เพยีงรายเดยีว	หากในอนาคตไทยออยลม์เีหตจุำาเป็นท่ีทำาให้ไมส่ามารถ
จำาหน่ายน้ำามันให้แก่บริษัทได้ หรือจำาหน่ายน้ำามันได้เพียงบางส่วน 
ซ่ึงต่ำากว่าปรมิาณความต้องการของบรษิทัและบรษิทัย่อยมาก	ก็จะสง่
ผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทได้
	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทและไทยออยล์เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดี
ตอ่กัน	โดยบรษิทัมกีารสัง่ซ้ือน้ำามนัจากไทยออยลม์าเป็นเวลานานกวา่	
15	 ปี	 ซ่ึงตามสัญญาซ้ือขายน้ำามันเช้ือเพลิงกับไทยออยล์ท่ีทำากับ 

	 ในขณะทีป่รมิาณน้ำามนัดีเซล	และเบนซินทีบ่ริษทัและบริษทัย่อย
จำาหน่ายในปี	2556	เพิ่มขึ้นจากในปี	2555	เท่ากับ	156.97	ล้านลิตร	
และ	 48.36	 ล้านลิตร	 จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำามันดีเซลและเบนซิน
ส่วนท่ีไทยออยล์ส่งไปจำาหน่ายยังต่างประเทศยังสามารถรองรับการ
เติบโตของบริษัทได้ต่อไป	 และหากในอนาคตไทยออยล์ไม่มีการเพิ่ม
กำาลงัการผลติ	บรษิทัยังสามารถซ้ือน้ำามนัสว่นเพิม่จากผูป้ระกอบการ
โรงกลั่นน้ำามันรายอื่นได้

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังสามารถสั่งซ้ือน้ำามันจากผู้ประกอบธุรกิจ 
โรงกล่ันน้ำามันรายอ่ืนได้	หรือซ้ือน้ำามันจาก		ผู้ค้าน้ำามันประเภท	Jobber	
ทัว่ไป	หรือนำาเข้าน้ำามนัสำาเร็จรปูจากตา่งประเทศ	โดยทีบ่รษิทัมตีน้ทนุ
การจำาหนา่ยน้ำามนัเพิม่ข้ึนเลก็นอ้ย	ดงันัน้	บรษิทัจงึเช่ือว่าความเสีย่ง
จากการพึง่พงิผู้ค้าน้ำามนัรายใหญ่	(Supplier)	เพยีงรายเดียวจะไมส่ง่
ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

7.  ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยในคลังน้ำามัน

	 ปัจจบุนับริษทัมกีารลงทุนในคลงัน้ำามนัเช้ือเพลงิเป็นจำานวนทัง้สิน้	
8	แห่งท่ัวทุกภาคในประเทศ		เพือ่สำารองน้ำามนัไว้รองรับการจำาหนา่ย
น้ำามันของบริษัทและบริษัทย่อย  ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำามันเชื้อเพลิงเป็น
วัตถุไวไฟการปฏิบัติงานในแต่ละวัน หากพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
ประมาทเลนิเลอ่อาจก่อให้เกิดอบัุติเหต ุเช่น ไฟไหม ้ท่อน้ำามนัร่ัว และ

ไทยออยล	์บรษิทัจะมกีารแจง้ปริมาณน้ำามนัเช้ือเพลงิทีต้่องการแต่ละ
ประเภทให้ไทยออยลท์ราบลว่งหนา้	เพือ่ประกอบการวางแผนการผลติ	
โดยทุกต้นเดือนไทยออยลจ์ะแจง้ยืนยันปรมิาณน้ำามนัท่ีสามารถสง่มอบ
ให้กับบรษิทัไดใ้นเดอืนนัน้	ท่ีผา่นมาไทยออยลยั์งไมเ่คยมปัีญหาในการ
จำาหนา่ยน้ำามนัให้กับบริษทั และทีผ่า่นมาปรมิาณน้ำามนัเช้ือเพลงิทีไ่ทย
ออยลผ์ลติได้เพยีงพอต่อความตอ้งการในประเทศ	โดยน้ำามนัเช้ือเพลงิ
ส่วนที่เหลือจากการจำาหน่ายในประเทศ	ไทยออยล์จำาเป็นต้องส่งออก
ไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ

การระเบิดภายในคลังน้ำามัน	 เป็นต้น	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหาย
และผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท	 พนักงาน	 และ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีใกล้กับคลังน้ำามันรวมถึงสิ่งแวดล้อม	 
ส่งผลต่อ ช่ือเสียง ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่าง
มีนัยสำาคัญ	 ทั้งนี้	 บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าวท่ีอาจจะ 
เกิดขึ้นได้	บริษัทจึงได้ลงทุนในระบบท่อ	และคลังที่ได้มาตรฐานด้าน
ความปลอดภยั	และจดัให้มกีารบำารงุรกัษาเครือ่งมอืและอปุกรณต่์างๆ	
ทีเ่กีย่วข้องตามตารางทีก่ำาหนดไว้อย่างตอ่เนือ่ง	เพือ่ให้คลงัน้ำามนัของ
บรษิทัเป็นไปตามมาตรฐานสากล	นอกจากนี	้บรษิทัยังจดัต้ังสว่นความ
ปลอดภัยเพื่อทำาหน้าท่ีวิเคราะห์	 และตรวจสอบการดำาเนินงานของ
บรษิทัในแตล่ะสว่นทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อความปลอดภยัของพนกังาน
ที่ปฏิบัติงาน	 และบุคคลอื่นที่ เ ก่ียวข้อง	 รวมถึงผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินงานของบริษัท	 และจัดทำาเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน	และคู่มือวิธีป้องกันภัยและระงับเหตุท่ีเกิดข้ึน	ให้กับพนักงาน
ในหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น การกำาหนดข้อห้ามไมใ่ห้ผูท่ี้ไมเ่ก่ียวข้อง
กับการดำาเนินงานเข้าไปในพืน้ทีป่ฏบัิติงานภายในคลงัน้ำามนัก่อนไดรั้บ
อนุญาต	 การห้ามนำาสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าไปในพื้นที่ 
ปฏบัิติงานเดด็ขาด และการกำาหนดมาตรการสำาหรับป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการร่ัวไหลของน้ำามนัลงสูแ่มน่้ำาสำาหรบัคลงัน้ำามนัท่ีสามารถรับ
น้ำามันทางน้ำา	ซึ่งได้แก่	คลังน้ำามันแม่กลอง	และคลังน้ำามันชุมพร

2555รายการ

ไทยออยล์

2554

528.77

4,859.80

1,147.48

252.99

5,371.34

1,569.27

753.42

2556

438.01

4,705.46

135.08

968.71

132.38

น้ำามันดีเซล

น้ำามันเบนซิน

ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำามันในประเทศ

น้ำามันดีเซล

น้ำามันเบนซิน

ปริมาณนำ้ามันที่ส่งออกไปต่างประเทศ

ที่มา	:	กรมธุรกิจพลังงาน



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน)54

	 บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ำามัน	(Oil	Industry	Environmental	Safety	Group	
Association	:	IESG)	ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 และเสริมสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำามันรั่วไหลลงแหล่งน้ำา	 และพื้นดิน	
รวมถึงการระงับเหตุฉกุเฉนิต่างๆ	บรษิทักำาหนดให้เจา้หนา้ท่ีสว่นความ
ปลอดภัยเป็นตัวแทนในการทำากิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน	IESG	ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับ	 IESG	 และหน่วยงานราชการจัดฝึกอบรบ
เรื่องการป้องกันภัยต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ และบริษัทยังสนับสนุน
อุปกรณ์	และเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

 ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม	 และไม่เคยมีปัญหาว่าปฏิบัติไม่ผ่านมาตรฐานของ 
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง	นอกจากน้ี	คลังน้ำามันของบริษัทไม่ได้ต้ังอยู่
ในแหล่งชุมชนท่ีมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น	 โดยจะอยู่ห่างจากบ้านเรือน
ของประชาชนตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 ดังนั้น	 หากเกิดอุบัติเหตุข้ึน 
ก็น่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมากนัก และบริษัทยังได้มีการทำาประกัน
ภัยคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชีวิต	และทรัพย์สินของบริษัท
และพนักงาน	 รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีใกล้กับคลังน้ำามัน	
ดังนั้น	บริษัทจึงเชื่อว่าบริษัทได้ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุภายในคลัง
น้ำามันให้อยู่ในระดับต่ำา	และป้องกันผลกระทบ	และความเสียหายที่
อาจมีต่อบริษัท และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจะไม่
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยสำาคัญ

8.  ความเสี่ยงจากการไม่ต่อสัญญาของตัวแทนจำาหน่ายของบริษัท

	 บริษัทมีการตกลงทำาสัญญาแต่งต้ังตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมกับผูป้ระกอบการสถานบีริการน้ำามนัอสิระท่ีประสงค์จะเป็น
ตวัแทนจำาหนา่ยน้ำามนัของบริษทั	บริษทัจะอนญุาตให้ตัวแทนจำาหนา่ย
น้ำามันของบริษัทใช้เครื่องหมายการค้า	 “PT”	 ภายในสถานีบริการ
น้ำามันของตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท (“สถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	 DODO”)	 โดยตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทจะต้องซื้อ
น้ำามนัจากบริษทัในแต่ละเดือนตามจำานวนท่ีตกลงไว้ในสญัญา	ในขณะ
ทีบ่รษิทัตกลงว่าราคาน้ำามนัเชือ้เพลงิท่ีจำาหนา่ยให้กับตวัแทนจำาหนา่ย
จะทำาให้ตัวแทนจำาหน่ายได้รับส่วนแบ่งกำาไร	 (ค่าการตลาดสำาหรับ
ตวัแทนจำาหนา่ยน้ำามนัของบรษิทั)	ไมน่อ้ยกว่าอตัราท่ีระบไุว้ในสญัญา	
ทัง้นี	้สญัญาแต่งต้ังตัวแทนจำาหนา่ยผลติภณัฑ์ปโิตรเลยีมโดยทัว่ไปจะ
มีอายุสัญญา	5	ปี	บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของ
บริษัทอาจจะไม่ต่ออายุสัญญาแต่งต้ังตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเมื่อครบกำาหนดสัญญา	 ส่งผลให้บริษัทจะสูญเสียรายได้
และกำาไรจากการค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน
ของบริษัทได้

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีนโยบายการดำาเนินธุรกิจกับตัวแทน
จำาหนา่ยน้ำามนัของบรษิทัในลกัษณะท่ีเป็นพนัธมติรทางธรุกิจทีดี่ตอ่กัน 
โดยบรษิทัให้ความสำาคญักับการสง่มอบน้ำามนัท่ีมคุีณภาพและตรงตอ่
เวลาให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน และการกำาหนดส่วนแบ่งกำาไร  
(ค่าการตลาดสำาหรับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัท)	 ท่ีเป็นธรรมให้กับ
ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน	ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสร้างความเช่ือม่ัน	และความ
พึงพอใจให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำามันให้ยังคงเป็นตัวแทน
จำาหน่ายน้ำามันของบริษัทต่อไป	 บริษัทยังให้คำาแนะนำา	 และความ 
ช่วยเหลือกับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันอย่างต่อเน่ือง เช่นการสนับสนุนวัสดุ
และอุปกรณ์ในการปรับปรุงสถานีบริการน้ำามันของตัวแทนจำาหน่าย
น้ำามัน	และการจำาหน่ายวัสดุส่งเสริมการขายต่างๆ	ในราคาท่ีมีส่วนลด	
เพ่ือให้ตัวแทนจำาหน่ายสามารถจัดรายการส่งเสริมการขายได้ในลักษณะ
เดียวกับสถานีบริการน้ำามันของบริษัท นอกจากน้ี การเป็นบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบริษัท	และ
ตราสินค้าของบริษัท	ดังน้ัน	บริษัทคาดว่าความเส่ียงจากการไม่ต่อสัญญา
ของตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงิน	และผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

9.  ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง การจลาจล  
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

	 จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	
2553	จนถึงปัจจุบัน		บริษัทได้นำาประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียม
ความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพ	เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	และความ
รุนแรงต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้น		โดยการจัดทำาแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity	 Planning	 :	 BCP)	 เพื่อให้ 
หน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต	หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้าย
แรงต่างๆ		ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน	หรือให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด	
รวมถึงการมีแผนป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ

10.  ความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัยในประเทศ
 
การท่ีบริษัทมีสถานีบริการน้ำามันเป็นจำานวนมาก และกระจายตัวอยู่ท่ัว
ทุกภาคของประเทศ	 บริษัทจึงมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีต่างๆ	 ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนเป็นประจำาทุกปี	
โดยในปี	2554	ซ่ึงเป็นปีท่ีประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรง	และ
เป็นเวลานานกว่าท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมา	สถานีบริการน้ำามัน	PT	
ท่ีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหาร (สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO) ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยมีจำานวนท้ังส้ิน	15	สถานี	(บางสถานี
บริการน้ำามันอาจมีร้านสะดวกซ้ือท่ีต้ังอยู่)	 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ
จำาหนา่ยน้ำามนัเช้ือเพลงิในสถานบีรกิารท่ีมน้ีำาท่วมขัง	และมคีา่ใช้จา่ย 
ในการปรับปรุง	และซ่อมแซมสถานีบริการน้ำามันภายหลังน้ำาลด	สำาหรับใน
ปี	2556	ซ่ึงมีปัญหาอุทกภัยในช่วงประมาณเดือนตุลาคม	สถานีบริการ
น้ำามัน	 PT	 ท่ีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหาร	 (สถานีบริการน้ำามันประเภท	
COCO)	ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเพียง	4	สถานีเท่านั้น
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	 นอกจากนี้	 เจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยได้จัดเตรียมคู่มือเพื่อ
เตรยีมความพร้อมต่อการเกดิเหตนุ้ำาทว่มใหแ้ตล่ะสถานีบรกิารน้ำามัน
ได้ปฏิบัติตามเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสถานีบริการ
น้ำามันและร้านสะดวกซื้อ	โดยคู่มือดังกล่าวแสดงขั้นตอนการป้องกัน
ความสูญเสียและความเสียหายจากภัยน้ำาท่วมที่มีต่อระบบท่อส่ง
น้ำามันเช้ือเพลิง และถังสำารองน้ำามันเช้ือเพลิงภายในสถานีบริการ
น้ำามัน น้ำามันเชื้อเพลิงในถังสำารองน้ำามันเชื้อเพลิง และระบบไฟฟ้า
ภายในสถานีบริการน้ำามัน	 รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ภายใน
สถานีบริการน้ำามัน	 และร้านสะดวกซื้อ	 นอกจากนี้	 บริษัทมีการทำา
ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	(All	Risk)	สำาหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้
ในการดำาเนินงานของบริษัท และยังทำาประกันเพิ่มเติมเพื่อให้
ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย	 บริษัทจึงสามารถเรียก
ร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย	
ดงันัน้	บริษทัจงึเช่ือว่าความเสีย่งจากปัญหาอทุกภยัของประเทศจะไม่
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่าง
มีนัยสำาคัญ

11.  ความเสี่ยงจากการที่เจ้าของที่ดินไม่ต่อสัญญา หรือไม่ให้เช่า
ที่ดิน เพื่อให้บริษัทเช่าประกอบกิจการสถานีบริการน้ำามัน

	 สำาหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามันท่ี
บรษิทัเป็นเจา้ของ บริษทัเนน้การลงทนุเพิม่จำานวนสถานบีริการน้ำามนั
ในลักษณะการเช่าสถานีบริการระยะสั้น	 (อายุไม่เกิน	 3	 ปี)	 จาก
เจ้าของสถานีบริการมาปรับปรุง	และเปิดให้บริการเป็นสถานีบริการ
น้ำามัน	 PT	 ทำาให้สถานีบริการน้ำามันส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสถานี
บริการน้ำามันที่บริษัทเช่าที่ดินระยะสั้น	 (อายุไม่เกิน	 3	 ปี)	 โดย	ณ	 
วันที	่31	ธนัวาคม	2556	บริษทัมสีถานบีริการน้ำามนัประเภท	COCO	
ทั้งหมด	551	สถานี	ประกอบไปด้วยสถานีบริการน้ำามันที่บริษัท	หรือ	
PTC	เป็นเจ้าของ	จำานวน	20	สถานี	และสถานีบริการน้ำามันที่	PTC	
เช่าเพื่อดำาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน	 จำานวน	 531	 สถานี	 โดย 
คงเหลืออายุสัญญาเช่าน้อยกว่า	3	ปี	ร้อยละ	44.8	และคงเหลืออายุ
สัญญาระหว่าง	3	ปี	ถึง	10	ปี	ร้อยละ	40.9	และคงเหลืออายุสัญญา
มากกว่า	10	ปี	ร้อยละ	14.3	บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่สัญญา
เช่าสถานีบริการน้ำามันท่ีมีอายุสัญญาสั้นจะไม่ได้รับการต่อสัญญา	
เนื่องจากในแต่ละปีจะมีสัญญาเช่าที่ครบกำาหนดระยะเวลาเช่าเป็น
จำานวนคอ่นข้างมาก	และหากเจา้ของสถานบีริการน้ำามนัท่ีครบกำาหนด
สญัญาไมยิ่นยอมต่อสญัญาเช่าออกไป	หรือปรับราคาคา่เช่าเพิม่สงูข้ึน
กว่าเดิมมาก ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทได้

	 อย่างไรก็ตาม	 การทำาสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำามันในระยะสั้น
ช่วยให้บริษทัไมจ่ำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนเปน็จำานวนมากสำาหรบัการเช่า
สถานีบริการน้ำามันแต่ละแห่ง เนื่องจากการเช่าสถานีบริการน้ำามัน
ระยะสั้น	ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน	ในขณะที่
การเช่าสถานีบริการน้ำามันระยะยาวส่วนใหญ่ผู้ให้เช่าจะกำาหนดให้

บริษัทต้องชำาระเงินค่าเช่าล่วงหน้าส่วนหนึ่ง	ณ	วันที่ทำาสัญญา	หรือ
วันท่ีจดทะเบียนการเช่าที่ดิน	 นอกเหนือจากเงินค่าเช่าที่ต้องชำาระ 
รายเดือน	ซ่ึงเงินค่าเช่าล่วงหน้าส่วนใหญ่จะมีจำานวนค่อนข้างสูง	จึงเป็น
ภาระกับบริษัทค่อนข้างมาก	 หากบริษัทต้องทำาสัญญาเช่าระยะยาว
เป็นจำานวนมากพร้อมๆ	กัน	นอกจากนี้	 การทำาสัญญาเช่าระยะสั้น
ยังช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงในเรื่องความไม่แน่นอนของผล 
ประกอบการของสถานีบริการน้ำามันท่ีบริษัทเช่า	 เนื่องจากบางคร้ัง
สถานีบริการน้ำามันท่ีบริษัทเช่าอาจมีผลประกอบการแตกต่างจากที่
บรษิทัคาดการณไ์ว้ได้	ภายหลงัการเช่าสถานบีริการน้ำามนัและเปิดให้
บริการแล้ว บริษัทสามารถนำาผลการดำาเนินงานมาใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ สำาหรับสถานีบริการน้ำามันท่ีมีผลการดำาเนินงาน 
ทีด่	ีบรษิทัอาจพิจารณาตอ่อายสุัญญาเชา่ระยะยาว	หรอืเจรจาขอซือ้
สถานบีริการน้ำามนัเมือ่ครบกำาหนดอายุสญัญาเช่าเดมิ	ทัง้นี	้ทีผ่า่นมา
บรษิทัสามารถเจรจาตอ่สญัญาเชา่กับเจา้ของสถานบีรกิารน้ำามนัเหลา่
นั้นได้ในราคาที่สมเหตุสมผล

	 นอกจากนี้	 เจ้าของสถานีบริการน้ำามันที่บริษัทเช่าส่วนใหญ่ไม่มี
ความประสงค์จะดำาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำามันต่อไป	 โดยมีสาเหตุ
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ไม่ต้องการรับภาระในเรื่องการบริหาร
จดัการพนกังานประจำาสถานบีรกิารน้ำามนั หรือไมม่เีงินทุนหมนุเวียน
เพียงพอสำาหรับดำาเนินธุรกิจ หรือมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน หรือ
ต้องการหยุดพักหลังจากดำาเนินธุรกิจมานาน	เป็นต้น	ในขณะที่ผู้ค้า
น้ำามันเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่เช่าสถานีบริการน้ำามันเพื่อ
ดำาเนินกิจการเองแต่จะแต่งต้ังให้เจ้าของสถานีบริการน้ำามันนั้นเป็น
ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน ทำาให้การตัดสินใจให้บริษัทเช่าสถานีบริการ
น้ำามันจึงน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของสถานีบริการน้ำามันเดิม
มากกว่าการดำาเนินธุรกิจเอง

	 ท้ังนี	้บริษทัไมม่กีารต่ออายุสญัญาเช่าสถานบีริการน้ำามนัในอตัรา
ที่ต่ำา	 โดยสาเหตุท่ีไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำามัน 
ส่วนใหญ่	เกิดจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานีบริการน้ำามันเหล่าน้ันมี
ผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้	จึงไม่มีต่ออายุสัญญา
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. ข้อมูลหลักทรัพย์
	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	และทุนชำาระแล้วเท่ากับ	1,670.00	ล้านบาท	โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำานวน	1,670.00	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

2. ผู้ถือหุ้น
	 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ของบริษัท	10	รายแรก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	สรุปได้ดังนี้

จำานวนหุ้น สัดส่วน

1.	กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ

3.	กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช

5.	กลุ่มครอบครัวภูชัชวนิชกุล

2.	นายศักดิ์อนันต์	วิจิตรธนารักษ์	

4.	นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์

7.	นางเพ็ญนภา	พงษ์สุรพันธ์

6.	นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร

8.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว

9.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	75/25

10.	นางสาวณัฐรดา	แย้มฉายา

11.	อื่นๆ

รวม

549,635,634

156,140,800

36,790,274

1,670,000,000

32.91

9.35

2.20

100.00

• นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

• นายวีรศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช

• นายชูศักดิ์	ภูชัชวนิชกุล

• นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

• นายพงษ์ศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช

• นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ

• นางสาวภัคจิรา	รัชกิจประการ

• นางฉัตรแก้ว	คชเสนี

• นางสาวลภัสอร	คชเสนี

• นางสาวจันทวรัจฉร์	จันทรศารทูล

129,243,634

145,840,800

10,300,000

36,385,000

405,274

7.74

4.58

4.19

2.03

3.59

10.78

8.73

0.62

2.18

0.02

18.54

4.61

1.62

1.59

1.29

1.15

0.92

25.81

76,423,000

70,000,000

33,969,000

60,000,000

180,000,000

309,651,000

76,969,340

26,530,000

27,120,000

21,522,900

19,235,000

15,400,000

431,005,052

 1/

2/

3/



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) 57

หมายเหตุ	:	1/	 กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ	 ประกอบด้วย	 1)	 นายพิทักษ์	 รัชกิจประการ	 ซ่ึงดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	 กรรมการบริหาร	 

	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	2)	นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ	ซึ่งเป็น 

	 	 พี่ชายของนายพิทักษ์	 รัชกิจประการ	 3)	 นางสาวภัคจิรา	 รัชกิจประการ	 ซ่ึงเป็นน้องสาวของ	 นายพิทักษ์	 รัชกิจประการ	 4)	 นาง 

	 	 ฉัตรแก้ว	คชเสนี	ซ่ึงดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	และเป็นพ่ีสาวของนายพิทักษ์	รัชกิจประการ	5)	นางสาวลภัสอร	 

	 	 คชเสนี	ซึ่งเป็นลูกสาวของนางฉัตรแก้ว	คชเสนี	6)	นางสาวจันทวรัจฉร์	จันทรศารทูล	ซึ่งเป็นภรรยาของ	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	 

	 		2/	 กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช	 ประกอบด้วย	 1)	 นายพงษ์ศักดิ์	 วชิรศักดิ์พานิช	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	 และกรรมการ 

	 	 บริหาร	และ	2)	นายวีรศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช	ซึ่งเป็นบิดาของ	นายพงษ์ศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช

	 		3/	 กลุ่มครอบครัวภูชัชวนิชกุล	 ประกอบด้วย	 1)	 นางสุขวสา	 ภูชัชวนิชกุล	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็น	 ผู้อำานวยการ	 ฝ่ายจัดซื้อ	 และ	 

	 	 2)	นายชูศักดิ์	ภูชัชวนิชกุล	ซึ่งเป็นสามีของ	นางสุขวสา	ภูชัชวนิชกุล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่
น้อยกว่า	ร้อยละ	30	ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภาย
หลังจากหักภาษี	และเงินทุนสำารองตามกฎหมาย	และเงินสำารองอื่น	
(ถ้าม)ี	อย่างไรก็ตาม	การจา่ยเงินปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลง
ได้	 โดยจะข้ึนอยู่กับผลการดำาเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 สภาพคล่อง	
ความจำาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน	 แผนการ
ลงทุน	และการขยายธุรกิจในอนาคต	สภาวะตลาด	ความเหมาะสม	
และปัจจัยอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน	 และการบริหารงาน
ของบริษัท	โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า	บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ
สำาหรบัการดำาเนนิธุรกิจ และการดำาเนนิการดังกลา่วจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 ตามที่คณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือผู้
ถือหุ้นของบริษทัเห็นสมควร	ทัง้นี	้มตขิองคณะกรรมการบริษทัทีอ่นมุติั
ให้จา่ยเงินปนัผล	จะต้องถูกนำาเสนอเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น	
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	 แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 PTC	ซ่ึงเป็นบรษิทัย่อยท่ีดำาเนนิธุรกิจค้าปลกีน้ำามนัเช้ือเพลงิ
ผ่านสถานีบริการน้ำามันของบริษัท	 และกาแฟพันธุไทยซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยที่ดำาเนินธุรกิจร้านกาแฟภายในสถานีบริการน้ำามันของบริษัท มี 
นโยบายการจา่ยเงินปนัผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ	30	
ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี	 และ
เงินทุนสำารองตามกฎหมาย	 และเงินสำารองอื่น	 (ถ้ามี)อย่างไรก็ตาม	
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	โดยจะขึ้นอยูก่ับ
ผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจำาเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต	 สภาวะตลาด	 ความเหมาะสม	 และปัจจัยอื่นๆที่
เก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน	 และการบริหารงานของบริษัท	 โดยอยู่

ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำาหรับการดำาเนิน
ธุรกิจ	และการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้น	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็น
สมควร	 ท้ังน้ีมติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะ
ต้องถูกนำาเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล	ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลได้	แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
 
	 บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	 10	 มี	
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	
90	 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี	
และทุนสำารองตามกฎหมาย	และเงินสำารองอื่น	(ถ้ามี)	อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	โดยจะขึ้นอยูก่ับ
ผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	สภาพคล่อง	ความจำาเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจในอนาคต	 สภาวะตลาด	 ความเหมาะสม	 และปัจจัยอื่นๆที่
เก่ียวข้องกับการดำาเนินงาน	 และการบริหารงานของบริษัท	 โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำาหรับการดำาเนิน
ธุรกิจ	 และการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น	ตามที่คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
เห็นสมควร	 ทั้งนี้มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่าย
เงนิปนัผล	จะตอ้งถกูนำาเสนอเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุใหญผู่ถ้อืหุน้	
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายการขาย

ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย

ฝ่ายธุรกิจขนส่ง ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบริหารสถานี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ	:	1/	ฝ่ายบริหารสถานี	และฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้	PTC	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99	อย่างไรก็ตาม	

ในการบริหารงานและการดำาเนินงานในแต่ละวัน บริษัทกำากับดูแลดสองหน่วยงานนี้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

1/

1/
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1.	คณะกรรมการบริษัท
	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ	จำานวน	9	คน	ซึ่งประกอบไปด้วย	1)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	
4	คน	โดยในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระ	จำานวน	3	คน	และ	2)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	5	คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบไปด้วย

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท
  	 กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท	คือ	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	และนายรังสรรค์	พวงปราง	
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท

2.	ผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังนี้

ตำาแหน่งรายชื่อ การเข้าร่วมประชุม

1)	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

9/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

7/10

8/10

9/10

2)	นายเทียร	เมฆานนท์ชัย

3)	นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์

4)	นายศักดิ์อนันต์	วิจิตรธนารักษ์

5)	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

6)	นางฉัตรแก้ว	คชเสนี

7)	นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์

8)	นายพงษ์ศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช

9)	นายรังสรรค์	พวงปราง

หมายเหตุ	:	นายรังสรรค์	พวงปราง	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	และเลขานุการบริษัท

ตำาแหน่งรายชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้อำานวยการ	ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำานวยการ	ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้อำานวยการ	ฝ่ายบริหารสถานี

ผู้อำานวยการ	ฝ่ายธุรกิจขนส่ง

2)	นายรังสรรค์	พวงปราง

5)	นายธาตรี	เกิดบุญส่ง

3)	นางสาวณัฐธิศา	พงศ์ธรานนท์

4) นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

1)	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

6)	นายสุรศักดิ์	ส่งวรกุลพันธุ์

7)	นายชัยทัศน์	วันชัย
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 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 5/2555	 เมื่อวันที่	 25	
พฤษภาคม	 2555	 มีมติกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ดังนี้

	 	 1)	จัดทำา	และเสนอนโยบาย	และเป้าหมาย	ตลอดจนแผน
ธุรกิจ	 และแผนกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณา

	 	 2)	บริหารงานบริษัทตามนโยบาย	และเป้าหมาย	รวมถึง
แผนธุรกิจ	และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ	

	 	 3)	มอบอำานาจช่วง	และ/หรอืมอบหมายให้บคุคลอืน่ปฏบัิติ
งานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
อำานาจอนุมัติ	 หรือระเบียบข้อกำาหนด	 หรือคำาสั่งท่ีคณะกรรมการ
บริษัทได้กำาหนดไว้ 

  4) จัดทำารายงานการดำาเนินงานของบริษัท และนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร	ในเรื่องที่สำาคัญอย่างสม่ำาเสมอ

	 	 5)	เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

	 	 6)	ปฏบัิติหนา้ท่ีอืน่ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหาร	และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

  ทัง้นี ้อำานาจประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่	 ตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอื่นท่ีประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควร	 จะไม่รวมถึงอำานาจ	
หรือการมอบอำานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนเอง	 หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง	 ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด	 ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 
หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย	 ซ่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าว	 ต้องเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณา	
และอนุมตัติามท่ีข้อบังคบั	ของบริษทั	หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกำาหนด

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 	 1.	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
	 	 	 ในปี	 2555	 และ	 2556	 บริษัทมีการจ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้	

ปี 2556 ปี 2555

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท 

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัท รวม รวม

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อ

1)	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ 1,160,000 350,000

245,000

245,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

140,000

870,000

870,000

470,000

500,000

500,000

500,000

480,000

490,000

1,000,000 90,000

100,000

100,000

100,000

100,000

90,000

80,000

100,000

830,000 210,000 5,840,000 1,680,00 640,000

70,000

70,000

70,000

70,000 30,000 450,000	

345,000	

345,000	

210,000	

220,000	

190,000

220,000

210,000

220,000	

620,000	

30,000

30,000

90,000

70,000

70,000

70,000

70,000

80,000

80,000

80,000

50,000

70,000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

700,000	

700,000	

400,000	

400,000	

400,000	

400,000	

400,000	

400,000	

4,800,000	

2)	นายเทียร	เมฆานนท์ชัย

3)	นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์

4)	นายศักดิ์อนันต์	วิจิตรธนารักษ์

5)	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

6)	นางฉัตรแก้ว	คชเสนี

7)	นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์

8)	นายพงษ์ศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช

9)	นายรังสรรค์	พวงปราง

รวมทั้งหมด

	(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ	:	ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริหาร
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จำานวน
(ล้านบาท)

จำานวน
(ล้านบาท)

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

PTG

รายชื่อ
ปี 2556 ปี 2555

ชื่อ บริษัทย่อย

1)	เงินเดือน	โบนัส	และค่าล่วงเวลา

ส่วนตรวจสอบภายใน 37

22 5

3,968

4,216

218

25

135

53

33

568

2

61

29

15

14

88

1,057

20.77 25.327 7

2 5

7 7

7 7

1.79 0.52

1.83 1.77

24.39 27.61

2)	ค่าเบี้ยประชุม	และค่าตอบแทนรายปี
   ในฐานะเป็นกรรมการบริหาร 

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

3)	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ได้แก่	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
			กองทุนประกันสังคม	และสวัสดิการอื่นๆ

สำานักเลขานุการบริษัท

รวมทั้งหมด

ฝ่ายการขาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารสถานี

ฝ่ายธุรกิจขนส่ง

ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ในปี	2555	และ	2556	บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามรายละเอียดดังนี้

1/

หมายเหตุ	:	1/	บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ	3-6%	ของเงินเดือน

2.	ค่าตอบแทนอื่น
	 -	ไม่มี	–	

3. บุคลากร
 1.	จำานวนบุคลากร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัท	และบริษัทย่อยมีพนักงาน	(ไม่รวมกรรมการ	และผู้บริหารของบริษัท	และบริษัทย่อย)	
จำานวน	5,957	คน	ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท	จำานวน	1,145	คน	และบุคลากรในบริษัทย่อย	จำานวน	4,812	คน	ทั้งนี้	บุคลากรใน
แต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้ 
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จำานวน
(ล้านบาท)

จำานวน
(ล้านบาท)

จำานวน
(คน)

จำานวน
(คน)

รายชื่อ
ปี 2556 ปี 2555

1)	เงินเดือน	โบนัส	และค่าล่วงเวลา 644.45 426.015,273 3,813

5,273 3,813

5,273 3,813

57.61 31.76

696.06 457.77

2)	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ได้แก่	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
			กองทุนประกันสังคม	และสวัสดิการอื่นๆ

รวมทั้งหมด

2.	ค่าตอบแทนพนักงาน
	 ในปี	2555	และปี	2556	บริษัท	และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน	(ไม่รวมกรรมการ	และผู้บริหารของบริษัท	และบริษัท
ย่อย) ดังนี้

3.	ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา
	 	 –	ไม่มี	–

4.	นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
	 	 บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรในแต่ละฝ่าย	และทุกระดับชั้น
มีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ	 บริษัทจึงส่งเสริมให้บุคคลกรใน
บริษัทให้มีความรู้	ความชำานาญ	และความสามารถในการปฏิบัติงาน	
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้อย่างครบถ้วนใน
งานที่ตนเองรับผิดชอบ	บริษัทจึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขึ้นที่
คลังหนองแคเพื่อทำาหน้าที่	

	 	 1)	 ฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานใหม่ทุกคน	เพ่ือให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ	และสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างถูกต้อง	ปลอดภัย	และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท		

	 	 2)	ฝึกอบรมประจำาปี	เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความรู้ใน
เรื่องการป้องกัน	และความปลอดภัยในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ	
 
	 	 3)	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน	เช่น	หลักสูตร
พฒันาผูจ้ดัการสถานบีริการใหม	่หลกัสตูรการบริหารงานรา้นสะดวก
ซื้อ	 และหลักสูตรทักษะการขายแบบมืออาชีพ	 หลักสูตรเทคนิคการ
โน้มน้าวจูงใจสำาหรับงานขาย	 เป็นต้น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิผล	 และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน

	 	 ทัง้น้ี	บริษทัและบริษทัย่อยมค่ีาใช้จา่ยในการพฒันาบุคลากร	
เท่ากับ	15.47	ล้านบาทในปี	2556		
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท

พลตำารวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ

ตำาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

-		หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	41/2005	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
-		หลักสูตร	ACP	รุ่นที่	42/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MIR	รุ่นที่	14/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MFR	รุ่นที่	18/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MIA	รุ่นที่	15/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MFM	รุ่นที่	9/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

2556	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน

2556	–	ปัจจุบัน

2550	–	2556

2548	–	ปัจจุบัน
2551	–	2554
2549	–	2551

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท	/
ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท	/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท	/	
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
สมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บจก.มิลล์คอน	บูรพา
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บมจ.มิลล์คอนสตีล

บมจ.มิลล์คอนสตีล	

บมจ.วนชัย	กรุ๊ป	
วุฒิสภา	
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
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นายเทียร เมฆานนท์ชัย 

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 

-		หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	BJC/2004	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	ACP	รุ่นที่	42/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MIR	รุ่นที่	14/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MFR	รุ่นที่	17/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MIA	รุ่นที่	14/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MFM	รุ่นที่	9/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

M.S.	in	Mechanical	Engineer	North	Dakota	State	University,	U.S.A.

2555	–	ปัจจุบัน

2553	–	ปัจจุบัน
2550	–	ปัจจุบัน

2550	–	ปัจจุบัน

2544	–	2550	

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บจก.ควอลิตี้	ไพน์แอปเปิล	โปรดักส์	
บมจ.อาหารสยาม	

บจก.อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) 
บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์		

นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 

-		หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	96/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	ACP	รุ่นที่	42/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MIR	รุ่นที่	14/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MFR	รุ่นที่	17/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MIA	รุ่นที่	14/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	MFM	รุ่นที่	9/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01

บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

2555	–	ปัจจุบัน

2546	–	ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บจก.สยาม-เบสท์	เทรดดิ้ง
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นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ 

ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	92/2011	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 18.54

Commercial,	Han	Chiang	College	(Malaysia)	

2555	–	ปัจจุบัน
2550	–	ปัจจุบัน
2547	–	ปัจจุบัน
2538	–	ปัจจุบัน
2535	–	ปัจจุบัน
2533	–	ปัจจุบัน
2524	–	ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บจก.ผลิตภัณฑ์รังนกสยาม	
บจก.สยามรังนกทะเลใต้	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	
บจก.เอส.ซี.เอส.พัฒนาที่ดิน
บจก.หาดใหญ่โชคเจริญ	
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นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 

ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท	/	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการบริหาร	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

-	หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	92/2011	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-	หลักสูตร	SFE	รุ่นที่	8/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 7.74

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2556	–	ปัจจุบัน

2555	–	ปัจจุบัน

2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2554	–	ปัจจุบัน
2554	–	ปัจจุบัน
2554	–	2556

2552	–	ปัจจุบัน
2552	–	ปัจจุบัน
2550	–	ปัจจุบัน

2549	–	ปัจจุบัน

2549	–	ปัจจุบัน
2548	–	ปัจจุบัน
2545	–	ปัจจุบัน
2542	–	ปัจจุบัน
2542	–	ปัจจุบัน
2542	–	ปัจจุบัน
2550	–	2555

2548	–	2552

รักษาการผู้อำานวยการ
สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
รักษาการผู้อำานวยการ
ฝ่ายการตลาด
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท	/
กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บจก.กาแฟพันธุ์ไทย	
บจก.พิเรนีส	ออยล์	
บจก.โอลิมปัส	ออยล์	
บจก.แอตลาส	ออยล์
บจก.แอนดีส	ออยล์	
บจก.เอเวอร์เรสต์	ออยล์	
บจก.เอ็มไพร์	ออยล์	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บจก.แอลไพน์	ออยล์	
บจก.พีระมิด	ออยล์	
บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	
บจก.อาร์แอนด์ดี	เกษตรพัฒนา
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี		
บจก.พี	แอนด์	ซี	กรุ๊ป	
บจก.สตูลอะความารีนคัลเจอร์	
บจก.เอส.ซี.เอส.พัฒนาที่ดิน	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี		

บจก.เปโตรกรุงเทพฯ
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นางฉัตรแก้ว คชเสนี 

ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท	/	กรรมการบริหาร

-	หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	92/2011	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 2.03

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2554	–	ปัจจุบัน
2553	–	ปัจจุบัน

2553	–	ปัจจุบัน
2550	–	ปัจจุบัน
2548	–	ปัจจุบัน
2547	–	ปัจจุบัน
2546	–	ปัจจุบัน
2544	–	ปัจจุบัน
2543	–	ปัจจุบัน

2542	–	ปัจจุบัน
2539	–	ปัจจุบัน

2539	–	ปัจจุบัน

2536	–	ปัจจุบัน
2536	–	ปัจจุบัน

2534	–	ปัจจุบัน

2532	–	ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท
ตัวแทนนายหน้า
ค้าอสังหาริมทรัพย์
เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท/	ผู้จัดการ
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท/
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท/
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท/
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท/
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท/
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท  

บจก.บีเคเทรดดิ้ง
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บจก.เกียร์	ออโต	คาร์		
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บจก.จิตแก้ว	

หสม.ฉัตรทองรุ่งเรือง
บจก.ผลิตภัณฑ์รังนกสยาม	
บจก.อาร์แอนด์ดี	เกษตรพัฒนา	
บจก.สยามรังนกทะเลใต้	
บจก.พี	แอนด์	ซี	อความารีน	
บจก.เค.โอ.ซี.	อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต	
บจก.ซีเคไฟว์	เทรดดิ้ง	

บจก.สตูลอะความารีน	ฟีด	ซัพพลาย	
บจก.เอ็น	แอนด์	ซี	มินิมาร์ท	

บจก.เคทีพี	ปิโตรเลียม	

บจก.โอเดียนเซาท์เทิร์นเซ็นเตอร์	
บจก.พี	แอนด์	ซี	ปิโตรเลียม	

บจก.พี	แอนด์	ซี	กรุ๊ป	

บจก.สตูลอะความารีนคัลเจอร์	
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นางเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์

ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท

-	หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	96/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 4.61

มัธยมศึกษา	โรงเรียนอินทรพิชัย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2550	–	ปัจจุบัน
2546	–	ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บจก.ภูบดินทร์	

นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 

ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท	/	กรรมการบริหาร

-	หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	96/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.62

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(XMBA)	สาขาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555	–	ปัจจุบัน

2553	–	ปัจจุบัน
2549	–	ปัจจุบัน
2548	–	ปัจจุบัน
2546	–	ปัจจุบัน
2545	–	ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บจก.ไฮไลท์แมนชั่น	
บจก.ลีเกิล	เบรนส์	
บจก.นิวบางโพ	อพาร์ทเม้นท์
บจก.ภูริพัฒน์พร็อพเพอร์ตี้	
บจก.พี.เอส.วี.	พร็อพเพอร์ตี้
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นายรังสรรค์ พวงปราง 

ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	/	เลขานุการบริษัท

-		หลักสูตร	DAP	รุ่นที่	79/2009	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	CSP	รุ่นที่	50/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	BRP	รุ่นที่	10/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	CRP	รุ่นที่	5/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-		หลักสูตร	RCC	รุ่นที่	16/2013	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.03

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

2556	–	ปัจจุบัน

2556	–	ปัจจุบัน

2556	–	ปัจจุบัน
2555	–	2556

2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2554	–	ปัจจุบัน

2554	–	2556

2554	–	ปัจจุบัน
2554	–	ปัจจุบัน
2552	–	ปัจจุบัน
2552	–	ปัจจุบัน
2553	–	ปัจจุบัน
2549	–	ปัจจุบัน
2549	–	ปัจจุบัน
2548	–	ปัจจุบัน

2548	–	2553

2536	-	2551

รักษาการผู้อำานวยการ
สำานักเลขานุการบริษัท
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้อำานวยการ
ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
รักษาการผู้อำานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการผู้อำานวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการส่วนบัญชี

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี

บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี

บจก.กาแฟพันธุ์ไทย	
บจก.พิเรนีส	ออยล์	
บจก.โอลิมปัส	ออยล์	
บจก.แอตลาส	ออยล์	
บจก.แอนดีส	ออยล์	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บจก.เอเวอร์เรสต์	ออยล์	
บจก.เอ็มไพร์	ออยล์	
บจก.แอลไพน์	ออยล์	
บจก.พีระมิด	ออยล์		
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี
บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	
บจก.เซ็นจูรี่	ออยล์	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี
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นางสาวณัฐธิศา พงศ์ธรานนท์

ตำาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

บริหารจัดการธุรกิจ	La	Vern	University,	USA

2556	–	ปัจจุบัน
2554	–	2556
2546	-	2553	

2538	-	2545

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Chief	Digital	Officer
Managing	Director	

Managing	Director	

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี
Creative	Juice\G1	Limited
DRAFT	Worldwide	ภายใต้	.Lowe	
Thailand
OgilvyOne	Limited

 นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

ตำาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ผู้อำานวยการ	ฝ่ายจัดซื้อ

-	หลักสูตร	SFE	รุ่นที่	16/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงิน)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

2556	–	ปัจจุบัน
2556	–	2556

2555	–	ปัจจุบัน
2550	–	2556

2545	–	2549

2540	-	2544
2554	–	2554
2554	–	2554

ผู้อำานวยการ	ฝ่ายจัดซื้อ
ผู้อำานวยการ สำานักกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำานวยการ	ฝ่ายบัญชี	
และการเงิน
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	ฝ่ายบัญชี
และการเงิน
ผู้จัดการ	ส่วนบัญชีและการเงิน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	

บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	
บจก.แอนดีส	ออยล์	
บจก.แอตลาส	ออยล์	
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นายธาตรี เกิดบุญส่ง

ตำาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ผู้อำานวยการ	ฝ่ายธุรกิจขนส่ง	

-	หลักสูตร	SFE	รุ่นที่	16/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02

อนุปริญญา	สาขาช่างยนต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา)

2555	–	ปัจจุบัน
2553	–	ปัจจุบัน
2549	–	2553

กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำานวยการ	ฝ่ายธุรกิจขนส่ง
ผู้จัดการส่วนอาวุโส	
ฝ่ายการตลาด

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ 

ตำาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ผู้อำานวยการ	ฝ่ายปฏิบัติการ	

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาคณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

2556	–	ปัจจุบัน

2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2553	–	2554
2552	–	2553
2551	–	2552
2550	–	2551

2546	–	2550

รักษาการ ผู้อำานวยการ
ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำานวยการ	ฝ่ายปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อำานวยการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อำานวยการ	ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผน

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี
บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	
บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
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นายชัยทัศน์ วันชัย 

ตำาแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ผู้อำานวยการ	ฝ่ายบริหารสถานี

-	หลักสูตร	SFE	รุ่นที่	16/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรการอบรม IOD

ประสบการณ์ทำางาน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.00

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556	–	2556

2555	–	ปัจจุบัน
2555	–	ปัจจุบัน
2553	–	2555

2543	–	2553		

รักษาการ ผู้อำานวยการ
ฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำานวยการ	ฝ่ายบริหารสถานี
รักษาการ ผู้อำานวยการ
ฝ่ายบริหารค้าปลีก
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี

บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	
บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	
บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น	

บจก.ไทย	เซกิซุย	โฟม	
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การกำากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทเชื่อว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การบริหารงาน
มคีวามโปรง่ใส	และมปีระสทิธภิาพ	และชว่ยใหบ้รษิทัสามารถเตบิโต
ไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื	โดยมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในธรุกจิของ
บริษัท	ซึ่งได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	และสังคม	
บรษิทัจงึไดก้ำาหนดนโยบายในการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีซึง่เปน็ไปตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำาโดย
ตลาดหลักทรัพย์	 ทั้งนี้	 นโยบายในการกำากับดูแลกิจการดังกล่าว	
ครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	 ได้แก่	 1)	สิทธิของผู ้ถือหุ ้น	 2)	
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 3)	 บทบาทของผู้มีส่วนได้
เสีย	4)	การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส	และ	5)	ความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัท	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตระหนัก	 และให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดย
เฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน	เช่น	สิทธิในการซื้อขาย	และโอนหลักทรัพย์
ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้รับส่วนแบ่งกำาไรของบริษัท สิทธิในการ
รับข่าวสาร และข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น 
บริษัทจึงมีการกำาหนดแนวทางในการ ดำาเนินการเพื่อรักษาสิทธิของ    
ผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และ
อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยแนวนโยบายที่
สำาคัญมีดังนี้

	 	 1)	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ
ประชมุ	ความคดิเหน็	และขอ้ซกัถามลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้

	 	 2)		บรษิทักำาหนดให้มกีารจดัสง่	หรือเปดิเผยข้อมลูทีส่ำาคญั	
และเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
และทันเวลา	โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม	พร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7	 วัน	 ก่อนวันประชุม	 หรือเป็นไปตามที่สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (“สำานักงาน	 ก.ล.ต.”)	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลาดหลักทรัพย์”)	กำาหนด	และ
ให้โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์	ไม่น้อยกว่า	3	วัน	
ก่อนวันประชุม	โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา	3	วัน	ติดต่อกัน	
ทั้งนี้	 ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทประกอบ	และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง	Web-
site	ของบริษัท	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระ 
การประชุมอื่นที่ไม่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

	 	 3)		ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ	หรอื
บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

  4) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม	ข้อสงสัยต่างๆ	ได้
อย่างเหมาะสม

	 	 5)	ในการประชุม	บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดม้สีทิธอิย่าง
เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือตั้งคำาถาม
ในวาระตา่งๆ ไดอ้ยา่งอสิระกอ่นการลงมตใินวาระตา่งๆ และกำาหนด
ให้กรรมการ	และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำาถาม
ในที่ประชุม	รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม	และข้อคิดเห็นที่
สำาคัญไว้ในรายงานการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

	 	 6)	บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง	และบันทึกมติของที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ไวอ้ยา่งชดัเจนในรายงานการประชมุ	โดยมกีารบนัทกึ
จำานวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่า	 เห็นชอบ	 ไม่เห็นชอบ	
และงดออกเสียงเป็นจำานวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุม      
ที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  7)  ภายหลงัการประชมุ บรษิทัจะจดัทำารายงานการประชมุ 
โดยกำาหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน	และถูกต้อง	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษทัคำานงึถึงความสำาคัญของผูถื้อหุ้นแตล่ะกลุม่อย่างเทา่เทยีม
กัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น ผู้บริหาร รวมถึง
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างประเทศ	 บริษัทจึงมี	
นโยบายที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม	
ดังนี้

	 	 1)	 ดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	 และเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น	และเสนอขอซักถามทั้งก่อนการ
ประชุม	 และระหว่างการประชุม	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทนได้
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	 	 2)		กำาหนดให้ผูถื้อหุ้นทีเ่ป็นกรรมการ	หรอืผูบ้รหิารเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกับสว่นได้เสยีของตน	และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	และไมม่สีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

	 	 3)		ในการประชุมเพือ่เลอืกต้ังกรรมการ	บริษทัจะเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกต้ังกรรมการได้เป็นรายบุคคล	
ทำาให้ผูถื้อหุ้นมสีทิธิทีจ่ะเลอืกผู้แทนท่ีเห็นว่ามคุีณสมบัติเหมาะสมเข้า
มาทำาหน้าที่กรรมการ	 เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง	ซึ่งจะ
ทำาให้เกิดความหลากหลาย	และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

  4)  กำาหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ได้
รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก	 หรือ
บุคคลทีไ่มม่สีว่นเก่ียวข้อง	นอกจากนี	้บริษทัยังมนีโยบายให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 หลีกเลี่ยงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	
โดยอาศัยข้อมูลภายในที ่มิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ	ซึ ่งกรรมการ	
ผู ้บริหาร	 หรือพนักงานดังกล่าวได้มา	 โดยอาศัยตำาแหน่งหน้าที่ใน
บริษทั	รวมถึงห้ามไมใ่ห้กรรมการ	และผูบ้รหิารซ้ือขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง	1	เดือน	ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

  5) แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ใน
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน	
ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทให้ความสำาคัญ	 และเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องในการดำาเนินกิจการ	เช่น	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	
เจ้าหนี้	ลูกหนี้	คู่แข่ง	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	โดย
บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี

  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
	 	 บรษิทัมนีโยบายท่ีจะปฏบิตัติอ่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่
กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งรักษาผลประโยชน์	 และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	
โดยคำานึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างย่ังยืน	 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับบริษัท ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นใน
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

  การปฏิบัติต่อพนักงาน
	 	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท
ทีม่ตีอ่การดำาเนนิธุรกิจ	บรษิทัจงึมนีโยบายให้ปฏบัิตกัิบพนกังานอย่าง
เสมอภาพ	และเป็นธรรม	โดยกำาหนดให้การแต่งต้ัง	การโยกย้าย	การ
ให้ผลตอบแทน	และสวัสดิการ	รวมทัง้การลงโทษพนกังาน	ตอ้งกระทำา
ด้วยความยุติธรรม	 โปร่งใส	และเหมาะสมกับพนักงานนั้นๆ	ซึ่งขึ้น

อยู่กับ	ความรู้	ความสามารถ	และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา	
บริษทัยังสนบัสนนุการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่าง
ตอ่เนือ่ง	รวมท้ังบริษทั	ยังเปิดโอกาส	และกระตุน้ให้พนกังานทุกระดบั
ส่งข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ในการปรับปรุงการทำางานใน
แต่ละหน่วยงาน

  การปฏิบัติต่อลูกค้า
	 	 บรษิทัเนน้การสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูค้า	โดยการสง่มอบ
ผลติภณัฑ์ท่ีมคุีณภาพตามความต้องการของลกูคา้	และเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า	 และบริการอย่างครบถ้วน	 ทันต่อเหตุการณ์	
และไมบิ่ดเบือนข้อเทจ็จรงิตอ่ลกูค้า	รวมทัง้ปฏบัิติตามสญัญา	ข้อตกลง	
หรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส	และเท่าเทียมกัน	และ
ให้ความสำาคัญในการรักษาข้อมูล	 ที่เป็นความลับของลูกค้าอย่าง
สม่ำาเสมอ	 โดยไม่นำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง	
และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

  การปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
	 	 บริษทัคำานงึถึงความเสมอภาค	ความเปน็ธรรม	และจรรยา
บรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยบริษัท	และพนักงานจะไม่มีการเรียก	
หรือรับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีไม่สุจริตในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า	
เจ้าหนี้	และลูกหนี้	ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ	คู่ค้า	
เจ้าหนี้	และลูกหนี้	โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย	สัญญา	และข้อ
ตกลงทีม่รีว่มกันอย่างเครง่ครัด	ในกรณทีีบ่รษิทัไมส่ามารถปฏบัิติตาม
เง่ือนไข	และข้อผกูพนัในสญัญา	หรอืข้อตกลงทีม่รีว่มกัน	บรษิทัจะแจง้
ให้คู่ค้า	เจ้าหนี้	หรือลูกหนี้ทราบโดยด่วน	เพื่อร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

  การปฏิบัติต่อคู่แข่ง
	 	 บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี	
ความเสมอภาคกัน	 และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 โดยบริษัท	 ไม่
สนับสนุนให้มีการทำาลายช่ือเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหา	
ใสร่า้ยป้ายส	ีหรอืโจมตคีูแ่ข่ง	โดยปราศจากมลูความจรงิ	หรอืกระทำา
การใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

  การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
	 	 บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน	และตระหนักถึงบทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบที่มี
ตอ่ชุมชน	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	บรษิทัจงึมกีารกำาหนด	และทบทวน
นโยบาย	และแผนงานดา้นความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	ความมัน่คง	
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อให้สามารถควบคุม	 และวัดผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน	 และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	ความมั่นคง	และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
มีประสิทธิผล	และประสิทธิภาพ	 รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึก	และความรับผิดชอบ
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ต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรม 
ใดๆ	 ที่เป็นภัยต่อสังคม	 หรือศีลธรรมอันดีงาม	 และ/หรือเป็นการ 
ส่งเสริมอบายมุข

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น	
ผู้ลงทุน	 และสาธารณชนอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ	 และทันเวลา	 บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับเว็บไซต์
ของบริษัท	 (www.ptgenergy.co.th)	 สำาหรับรายงาน	 และข้อมูล
ทางการเงิน	ข้อมูลทั่วไป	ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ	 ที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษัท	และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัท	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมาย
ให้	 นายรังสรรค์	 พวงปราง	 รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	
โดยทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 นักวิเคราะห์	 และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

	 นอกจากนี้	บริษัทกำาหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น	การกระทำา	และการตัดสิน
ใจใดๆ	จะตอ้งปราศจากอทิธพิลของความตอ้งการสว่นตวั	ครอบครวั	
ญาตพิีน่อ้ง	หรอืบคุคลอืน่ทีรู่จ้กัสว่นตวั	เปน็การเฉพาะ	โดยใหป้ฏบิตัิ
ตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกัน

	 บริษัทยังกำาหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องไม่นำาข้อมูลภายในไป
ใช้ประโยชน์	 หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง	 หรือครอบครัว	
หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูล และเอกสาร
ภายในของบริษัทโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก	 และ/หรือบุคคล
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงาน
จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่	 และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้
รับมอบหมายเท่านั้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	กรรมการตามจำานวนที่
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด	 แต่ต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 โดย
ประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมคีวามรู้	ความสามารถ	และประสบการณใ์น
การดำาเนนิธรุกิจ	และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุ้นอนมุตัิ
แต่งต้ังให้ทำาหน้าที่กรรมการบริษัท	 บริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	 ไม่น้อยกว่า	 3	 คน	
หรือหนึ่งในสามของจำานวนคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด	 แล้วแต่
จำานวนใดจะสงูกว่า และกำาหนดให้กรรมการบริษทัจำานวนหนึง่ในสาม
ของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำาแหน่งทุกคร้ังของการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจำาป	ีโดยให้คณะกรรมการบรษิทัซ่ึงอยู่
ในตำาแหนง่นานท่ีสดุเปน็ผูพ้น้จากตำาแหนง่ ในกรณท่ีีกรรมการบรษิทั

ที่พ้นจากตำาแหน่งดังกล่าว ไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้
จำานวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

	 บริษัทมีการแยกอำานาจหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัท	 กับ
ผูบ้รหิารระดับสงูไว้อย่างชัดเจน	โดยคณะกรรมการบรษิทัทำาหนา้ทีใ่น
การกำาหนดนโยบาย	 และกำากับดูแลการดำาเนินงานของผู้บริหารใน
ระดับนโยบาย	 ในขณะท่ีผู้บริหารทำาหน้าที่	 บริหารงานของบริษัท									
ในด้านต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด	ทั้งนี้	บริษัทกำาหนดให้
ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็น
ประธานกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่	เพือ่เปน็การแบง่แยกหนา้ทีร่ะหว่างการกำาหนดนโยบาย
การกำากับดูแล และการบริหารงานประจำาออกจากกันอย่างชัดเจน 
และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำานาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำานาจเบ็ดเสร็จ	นอกจากนี้	บริษัทยังได้กำาหนด
ขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิัท	คณะอนุกรรมการชดุ
ตา่งๆ	และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร	 เพื่อกำาหนดขอบเขตการดำาเนินงาน	 และความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ	อย่างชัดเจน

	 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท	 โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะ
กรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เช่น	 การนัด
หมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีอำานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามมาตรา	89/15	วรรคหนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งท่ีได้แก้ไข 
เพ่ิมเติม)	ซ่ึงกำาหนดให้เลขานุการบริษัท	รับผิดชอบการดำาเนินการ	ดังต่อ
ไปนี	้1)	การจดัทำา	และเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ	หนงัสอืนดัประชุม	
และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้น	และ
รายงานประจำาปีของบริษัท	 พร้อมทั้งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้าน
กฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ	และ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท	 รวมท้ัง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท	2)	การเก็บ
รักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ	 หรือผู้บริหาร	
และ	 3)	 การดำาเนินการอื่นๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ประกาศกำาหนด

  คณะอนุกรรมการ
	 	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	
ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท	 โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่	 และ 
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	อย่างชัดเจน	และ
เป็นลายลักษณ์อักษร	โดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และมี
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ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ	และมีคุณสมบัติ	ครบตามมาตรา	68									
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จำากัด	พ.ศ.	2535	(รวมท้ังท่ีได้แก้ไข
เพ่ิมเติม)	และตามประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง

  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 (Code	 of	 Best	 Practices)	 
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์	โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งเข้าใจ	
และทราบถึงบทบาทหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของตน	 และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของ
บริษัท	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 และ
คำานึงถึงประโยชน์ของบริษัท	 และผู ้ถ ือหุ ้นเป็นสำาคัญ	 ทั ้งนี ้	
คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาททีส่ำาคญัในการพจิารณา	และให้ความ
เห็นชอบในเร่ืองท่ีสำาคัญเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท	เช่น	วิสัยทัศน์	
และภารกิจ	กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน	ความเสี่ยง	และแผนงาน	
และงบประมาณ	รวมทั้งกำากับ	ควบคุม	ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินง 
านตามนโยบาย	 และแผนท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล	 และ
ประสิทธิภาพ

	 	 ในการพจิารณาการเข้าทำารายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งของ
ผลประโยชน์	บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษา	ผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท	 และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ	 ท้ังนี้	 บริษัทมี
แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชนที์อ่าจเกิดข้ึนจากการทำา
รายการระหวา่งกนั	โดยกำาหนดใหบ้คุคลทีม่ีสว่นเกีย่วขอ้งกบัรายการ	
หรือมีส่วนได้เสียจากการทำารายการระหว่างกัน ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์	 หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดังกล่าว	
และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา	 ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ	
รวมถึงไม่มีอำานาจอนุมัติในการทำารายการดังกล่าว การพิจารณาเข้า
ทำารายการระหว่างกัน	ตอ้งพจิารณาราคา	และเง่ือนไขการทำารายการ
เสมอืนการทำารายการกับบุคคลภายนอก	และต้องปฏบัิตใิห้เปน็ไปตาม
กฎหมาย	 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อบังคับ	
ประกาศ	คำาสัง่	หรอืข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทนุ	และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบ
มหีนา้ท่ีพจิารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการทำารายการระหว่างกัน	และ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 บริษัทกำาหนดให้มีการเปิดเผย 
รายละเอียดการทำารายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	ด้วย

	 	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการควบคุมภายใน	
โดยบริษัทได้จัดตั้งส่วนตรวจสอบภายในขึ้น	เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิผล	 และประสิทธิภาพ	
เพื่อให้บริษัทเกิดความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงาน	มีนโยบาย	และวิธี
การดำาเนินงานที่เหมาะสม	และมีการควบคุมภายในที่ด	ีและให้ส่วน
ตรวจสอบภายในจัดทำารายงาน	 และนำาเสนอโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ

		 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำาคัญกับการ
บรหิารความเสีย่ง	จงึจดัต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ช่วย
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบาย	และแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวมของท้ังองค์กร	 สำาหรับให้ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ	
บรษิทักำาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมหีนา้ทีร่ายงานความ
เสี่ยงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน	 หรือ
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	 พร้อมข้อเสนอแนะ	 หรือมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	รวมถึง
รายงานผลการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารที่ได้จากการปฏิบัติตาม
นโยบาย	และแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม่ำาเสมอ

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 บรษิทักำาหนดให้คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มกีารประชุม
ไม่น้อยกว่า	6	ครั้งต่อปี	และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความ
เหมาะสม	 โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องกำาหนด
วาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 
วัน	 ก่อนวันประชุม	 พร้อมจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	และเอกสารประกอบวาระการประชุม	เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูล	 และได้รับข้อมูลสำาหรับการพิจารณาวาระ
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ 
หรือประโยชน์ของบริษัท	 จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอื่น	 และ
กำาหนดนดัประชุมเร็วกว่านัน้ก็ได	้ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั	
กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และ 
ข้อสังเกตต่างๆ	ได้อย่างอิสระ	โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง	
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมประชุมด้วย	เพื่ออธิบาย	แสดงความ
คิดเห็น	และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท	ทั้งนี้	ในการลง
มติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก	
โดยให้กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีง	โดยกรรมการท่ีมสีว่นได้เสยี
จะไมเ่ข้าร่วมประชุม	และไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้	ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน	ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

	 	 ในการประชุมแต่ละครั้ง	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
จะเข้าร่วมประชุมด้วย	โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม	และจัด
ส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระที่ 2 ของการประชุม
คร้ังถัดไป	รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเก็บข้อมลู	หรือเอกสารเก่ียวกับการประชุม
ต่างๆ	เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

	 	 ในปี	 2556	 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	
จำานวนทั้งหมด	10	ครั้ง	ทั้งนี้	 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านมีดังนี้
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การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1)	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ 9/10 7/7

7/7

7/7

-

-

-

-

-

-

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

7/10

8/10

9/10

2)	นายเทียร	เมฆานนท์ชัย

3)	นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์

4)	นายศักดิ์อนันต์	วิจิตรธนารักษ์

5)	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

6)	นางฉัตรแก้ว	คชเสนี

7)	นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์

8)	นายพงษ์ศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช

9)	นายรังสรรค์	พวงปราง

  ค่าตอบแทน
	 	 บริษทัมแีนวทางในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอ สำาหรับการจูงใจให้กรรมการที่
มคีวามสามารถ	และสร้างประโยชนใ์ห้กับบรษิทัอยู่รว่มงานกับบรษิทั
ในระยะยาว	โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร	ทั้งนี้	บริษัท
กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำานงึถึงความเหมาะสมในเรือ่ง
ต่างๆ	 ได้แก่	 บทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการ	
ผลการดำาเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการสำาหรับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในธุรกิจ	
และอุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกัน	 นอกจากนี้	 ค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในแต่ละปี

  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม	 และอำานวยความ
สะดวกให้มีการฝึกอบรม	และการให้ความรู้แก่กรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง					
ในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นตน้ เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุการปฏบัิตงิาน  
อย่างต่อเนือ่ง บรษิทัสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมหลกัสตูรการอบรม
ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้มีความตระหนัก	 และเข้าใจในหน้าที่	 และ									
ความรับผิดชอบต่างๆ	ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน	เช่น	
หลักสูตรต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย							
(Thai	Institute	of	Directors	Association	หรือ	“IOD”)

2. โครงสร้างกรรมการของบริษัท

	 โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุด
ย่อย	จำานวน	4	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง	 โดยมีรายช่ือคณะกรรมการ	 และขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของ
กรรมการแต่ละชุดดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ	จำานวน	9	คน	ซึ่ง
ประกอบไปด้วย	1)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	4	คน	โดย
ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระ	จำานวน	3	คน	และ	2)	กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร	จำานวน	5	คน
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ตำาแหน่งรายชื่อ การเข้าร่วมประชุม
1)	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

9/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

7/10

8/10

9/10

2)	นายเทียร	เมฆานนท์ชัย

3)	นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์

4)	นายศักดิ์อนันต์	วิจิตรธนารักษ์

5)	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

6)	นางฉัตรแก้ว	คชเสนี

7)	นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์

8)	นายพงษ์ศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช

9)	นายรังสรรค์	พวงปราง

  ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 	 1)	 ดูแล	และจัดการบริษัท	 รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท	 และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุก
ราย	(Accountability	to	Shareholders)

	 	 2)	 กำาหนดนโยบาย	 และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท	
และกำากับควบคุมดูแล	(Monitoring	and	Supervision)	ให้ฝ่ายบริหาร
ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย	 และระเบียบของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	และความม่ันคงสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้น	(Maximize	Economic	Value	and	Shareholders’	Wealth)

	 	 3)	ควบคุม	ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม	และมีความเท่าเทียม

  4) พิจารณา และกำาหนดแผนงบประมาณประจำาปี และ
ปรับปรุงแผนงบประมาณประจำาปีให้เหมาะสม	 และสอดคล้องกับ
นโยบาย	และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัท	รวมถึงตรวจสอบ	และ
ควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำาปี

  5) ติดตามติดตามการดำาเนินกิจการของบริษัทอย่าง
สม่ำาเสมอ	 และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อกำาหนด
ในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท	โดยกำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผล

หมายเหตุ	:	นายรังสรรค์	พวงปราง	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	และเลขานุการบริษัท	โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติของเลขานุการ

บริษัทได้ตามหัวข้อประวัติกรรมการ และผู้บริหาร 

การปฏิบัติงาน	 ตลอดจนเร่ืองท่ีสำาคัญอื่นๆ	 ของบริษัทให้คณะ
กรรมการบรษิทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาส	
เพื่อให้การดำาเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

	 	 6)	 ดำาเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี	 การรายงาน
ทางการเงิน	การควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจ
สอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

	 	 7)		มบีทบาทสำาคัญในการดำาเนินการเรือ่งการบรหิารความ
เส่ียง	โดยจัดให้มีแนวทาง	และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำาเสมอ

	 	 8)	พิจารณา	และอนุมัติ	และ/หรือพิจารณา	และให้ความ
เห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำาธุรกรรม
ที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัท	 และการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 ตาม 
หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการที่กฎหมาย	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
และ/หรือข้อบังคับบริษัท	และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด

	 	 9)	จัดให้มีรายงานประจำาปีของบริษัท	และ/หรือของคณะ
กรรมการบริษัท	 ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย	 หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กำาหนด	รวมถึงรายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบอย่างสม่ำาเสมอ	และครบถ้วน
ตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	และแนวโน้ม
การดำาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท	 ทั้งในด้านบวกและลบ	 พร้อม
เหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วย
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	 	 10)		พิจารณา	และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อ
การดำาเนนิธุรกิจ	ซ่ึงรวมถึงจดัต้ังคณะอนกุรรมการต่างๆ	และสรรหา	
และแต่งตั้งกรรมการ	หรือบุคคลที่มีประสบการณ์	และความรู้ความ
สามารถตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำารงตำาแหน่ง
สมาชิกในคณะอนุกรรมการ	 รวมถึงกำาหนดขอบเขตอำานาจ	 หน้าที่	
และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ

	 	 11)	 พิจารณา	 และแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่	และกำาหนดขอบเขต	อำานาจ	หน้าท่ี	และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 12)		พิจารณา	และกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำาปี
ของบริษัท	 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของ
กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงาน	 โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ	
ที ่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตำาแหน่ง ขอบเขตหน้าท่ีและ             
ความรับผิดชอบ	 คุณสมบัติ	 ความรู้	 ความสามารถและอัตราค่า
ตอบแทนท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน

	 	 13)	 พิจารณาจำานวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะ
สมตามหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรษิทักำาหนด
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

	 	 14)		สรรหาบุคคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	ประสบการณ	์
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

	 	 15)	 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำานาจให้กรรมการคน
หนึง่	หรอืหลายคน	หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบัิตกิารอย่างหนึง่	อย่างใดแทน	
คณะกรรมการบริษัทได้	โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
บริษัท	หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะ
กรรมการบริษัทเห็นสมควร	 และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร	 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอน	
เปลีย่นแปลง	หรือแก้ไขการมอบอำานาจนัน้ๆ	ไดเ้มือ่เห็นสมควร	ทัง้นี	้
การมอบอำานาจดังกล่าวต้องจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร	 หรือบันทึก
เป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัอย่างชัดเจน และมกีารระบุขอบเขตอำานาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบ
อำานาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำานาจนั้น ต้องไม่มีอำานาจ
อนุมัติรายการท่ีบุคคลดังกล่าว	 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
(“บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง”	 ให้มีความหมายตามที่กำาหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	หรือ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน)	 อาจมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท	ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย	และหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชุมผูถื้อหุ้น	หรอื
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

	 	 16)	 มีอำานาจ	 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใด	 ตามท่ี
กำาหนดไว้ในกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ข้อบังคับของบริษัท	
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำานวน	3	คน	ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่	สำานักงาน	ก.ล.ต.	
และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วย

ตำาแหน่งรายชื่อ การเข้าร่วมประชุม
1)	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7/7

7/7

7/7

2)	นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์

3)	นายเทียร	เมฆานนท์ชัย

หมายเหตุ	:	นายสุพจน์	พิทยพงษ์พัชร์	เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้และ

นางสาวสุมารี	พรรณนิยม	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 1)	รายงานทางการเงิน
	 	 	 (1)	 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำาและ
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง	
ครบถ้วน	 เพียงพอ	 เชื่อถือได้และทันเวลา	 โดยการประสานงานกับ 
ผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารทีรั่บผดิชอบจดัทำารายงานทางการเงินทัง้ราย
ไตรมาสและประจำาปี

  2)	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	และรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
	 	 	 (1)		พจิารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	และรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 	 	 (2)		พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัในกรณี
ที่เกิดรายการเกี่ยวโยง	หรือรายการที่เกี่ยวข้อง	หรือรายการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

	 	 3)	การควบคุมภายใน	
	 	 	 (1)		สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคมุภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
   (2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอ
แนะของผู้สอบบัญชี	และสำานักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน	 และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะรวมทั้งติดตามผลการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

  4) การตรวจสอบภายใน
	 	 	 (1)	สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท่ีมีความเป็นอิสระ	และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
	 	 	 (2)	 สอบทานกิจกรรม	 และโครงสร้างของส่วน
ตรวจสอบภายใน	และอนุมัติกฎบัตรของสำานักตรวจสอบภายใน	
	 	 	 (3)	ร่วมพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแตง่ตัง้	
เสนอความดีความชอบ	โยกย้าย	ถอดถอน	หรือเลิกจ้าง	รวมทั้งใน
การกำาหนด	และปรับค่าตอบแทนผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำาหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
   (4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้
จดัการสว่นตรวจสอบภายใน	โดยเฉพาะทีเ่ก่ียวกับระบบควบคมุภายใน	
และกระบวนการจัดการทางการเงิน
	 	 	 (5)	 พิจารณาให้ความเห็น	 และให้ข้อสังเกตงบ
ประมาณ	 และอัตรากำาลังของส่วนตรวจสอบภายใน	 เพ่ือเสนอฝ่าย
บริหารเป็นผู้อนุมัติ
   (6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขต
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม
ถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน	 (ถ้ามี)	 ให้มีความสัมพันธ์ที่
เกื้อกูลกัน	ไม่ซ้ำาซ้อน

	 	 5)	การสอบบัญชี
	 	 	 (1)	พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้งและเสนอค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชี	 เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระโดย
คำานึงถึงความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอของทรัพยากร	ปริมาณ	งาน
ตรวจสอบของสำานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น	 และประสบการณ์ของ
บุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายให้ตรวจสอบบญัชีของบรษิทั	รวมถึงผลการ
ปฏบัิติงานในปีท่ีผา่นมา	ตลอดจนพจิารณาถอดถอนผูส้อบบัญชี	ทัง้นี	้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
   (2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอ
โดยผู้สอบบัญชี	 รวมท้ังพิจารณาเหตุผลในการเปล่ียนแปลงแผนการ
ตรวจสอบ (กรณีมีการเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
	 	 	 (3)	เสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทาน	หรอืตรวจ
สอบรายการใดๆ	ทีเ่ห็นว่าจำาเปน็และเป็นเรือ่งสำาคัญระหว่างการตรวจ
สอบบัญชีของบริษัท	และบริษัทย่อยได้
	 	 	 (4)	สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีจัดทำา	เสนอ
ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข	 และติดตามผลการดำาเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะน้ัน
	 	 	 (5)	พิจารณาความเพยีงพอ	และความมปีระสทิธิ
ภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภายใน
	 	 	 (6)	รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเทจ็
จริงเก่ียวกับพฤตกิารณอ์นัควรสงสยัว่า	ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการดำาเนนิงานของ
บริษัท	ได้กระทำาความผิดตามมาตรา	281/2	วรรค	2	มาตรา	305,	
306,	308,	309,	310,	311,	312	หรือมาตรา	313	ของ	พ.ร.บ.	
เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ	และดำาเนินการ	ตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า	
รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำานักงาน 
ก.ล.ต.	และผู้สอบบัญชีทราบ	ภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้สอบบัญชี

	 	 6)	การปฏิบัติตามกฎหมาย	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 (1)	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	ข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 7)	การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 (1)	คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการ
ดำาเนนิงานตอ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ทราบ	และพจิารณา
อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
   (2) จดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานประจำาปขีอง
คณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยแสดงรายการตามท่ีตลาดหลักทรัพย์
กำาหนด	และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งเปิด
เผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
	 	 	 (3)	ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ
สอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำา
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ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน	และผลการดำาเนิน
งานของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท	เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นสมควร	รายการ	หรือการกระทำาดังกล่าว	ได้แก่
	 (3.1)	 รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
	 (3.2)	 การทุจริต	หรือมีส่ิงผิดปกติ	หรือมีความ
บกพร่องท่ีสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน
	 (3.3)	 การฝ่าฝืน	พ.ร.บ.	ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 	 (4)	 หากคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้บริหารไม่
ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทำาท่ีเข้าลักษณะ
ตามข้อ	(3.1),	(3.2)	และ	(3.3)	ข้างต้น	ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร	กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึง	อาจรายงาน
ว่ามีรายการ	หรือการกระทำาตามท่ีกล่าวข้างต้นต่อ	สำานักงาน	ก.ล.ต.	
หรือตลาดหลักทรัพย์

	 	 8)	การกำากับดูแลกิจการท่ีดี
	 	 	 (1)	 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองรวมท้ังให้แนวทาง และข้อเสนอแนะ
ท่ีจำาเป็นเพ่ือการพัฒนา
	 	 	 (2)	 ให้ความสำาคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำาหนด
เร่ืองการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	ไว้เป็นวาระประจำาของการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัท
	 	 	 (3)	 ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้
รับสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	แห่ง	พ.ร.บ.	จาก
เลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานน้ัน

	 	 9)	การบริหารความเสี่ยง
	 	 	 (1)		สอบทานให้บริษทัมกีระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
	 	 	 (2)	 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
คณะทำางานบริหารความเสี่ยง	และฝ่ายบริหารในการพิจารณา	และ
ให้ความเห็นในรายงานผล	และรายงานความคืบหนา้การบรหิารความ
เสี่ยงของบริษัท

	 	 10)	ความรับผิดชอบอื่นๆ	
	 	 	 (1)		ปฏบัิตกิารอืน่ใด	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยทีค่ณะ
กรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตาม
หนา้ท่ี	และความรับผดิชอบทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	
ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคล

ภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
	 	 	 (2)		ทบทวน	และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะ
กรรมการตรวจสอบนี้ให้ทนัสมยั และเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มของ
บริษัทเป็นปกติ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 	 	 (3)	 มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศ
กำาหนดเพิ่มเติม
   (4) กำากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส 
ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือ
พบเห็นการกระทำาอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	 จรรยาบรรณ	หรือนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ	 เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า	 บริษัทมี
กระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารดำาเนนิการในการติดตาม
ที่เหมาะสม
	 	 	 (5)	 ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตาม
ความจำาเป็น

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจดัต้ังข้ึนมา	โดยมวัีตถุประสงค์
เพือ่กำาหนดนโยบายด้านบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุท้ังองคก์ร	รวม
ทั้งกำากับดูแลให้มีระบบ	หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัท 
รวมถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว	 โดย	 ณ	 
วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี	ดังนี้
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ตำาแหน่งคณะกรรมการ รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

นายรังสรรค์	พวงปราง

นางสาวณัฐธิศา	พงศ์ธรานนท์

นางสาวภัทร์ชนก	วรศักดิ์โยธิน

นางสาวสุภาพันธ์	มหาสารกุล

นายสุรวุฒิ	หลุยลาภประเสริฐ

นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

นายชัยทัศน์	วันชัย

นายสุรศักดิ์	ส่งวรกุลพันธุ์

นายนพรัตน์	จันทนะเวส

นายสุวัชชัย	พิทักษ์วงศาภรณ์

นายฉลอง	ติรไตรภูษิต	

นายสุรศักดิ์	ส่งวรกุลพันธุ์

นายธาตรี	เกิดบุญส่ง

(นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	ดูแลงาน)

ร.อ.สัทธา	สุภาพ

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

2/5

4/5

4/5

4/5

-

-

5/5

3/5

-

-

ฝ่ายธุรกิจขนส่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

สำานักเลขานุการบริษัท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการขาย

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารสถานี

ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท

1/

2/

2/

2/

หมายเหตุ	:	นายทศพร	นากาย	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	1/	นางสาวณัฐธิศา	พงศ์ธรานนท์	เข้าร่วมงานกับบริษัทในเดือนพฤศจิกายน	2556

	 	2/	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่	4/2556	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2556	มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กลุ่มนี้เพิ่มเติม

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 1)	 กำาหนดนโยบาย	 และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัท	 พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฎิบัติตาม
นโยบาย	 และแนวทางที่วางไว้	 รวมถึงกำาหนดหน้าท่ีให้ฝ่ายบริหาร
ต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 2)	 ทบทวน	 และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความ
เสีย่งของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลอยา่งตอ่เนือ่ง และ
กำาหนดให้มีการประเมินผล	 และติดตามการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับนโยบาย	และแนวทางที่กำาหนดไว้อย่างสม่ำาเสมอ

	 	 3)	จัดให้มีการประเมิน	และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำาคัญ
ในด้านต่างๆ	ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง	เพ่ือให้ม่ันใจว่าการประเมินความเส่ียงได้ครอบคลุมทุกข้ันตอน

ของการดำาเนนิธุรกิจ	รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน	หรือลดระดับความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	 	 4)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

2.4 คณะกรรมการบริหาร
	 	 คณะกรรมการบริหารจัดต้ังข้ึน	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแล	การดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกำาหนดข้ึน	และรายงานผลการ
ดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร	และข้อมูลอ่ืนๆ	ท่ีจำาเป็นต่อคณะกรรมการ	
โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
กรรมการบริหาร	จำานวน	5	คน	ดังน้ี
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รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบไปด้วย

ตำาแหน่งรายชื่อ การเข้าร่วมประชุม
1)	นายศักดิ์อนันต์	วิจิตรธนารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

12/12

12/12

12/12

12/12

11/12

2)	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

3)	นางฉัตรแก้ว	คชเสนี

4)	นายพงษ์ศักดิ์	วชิรศักดิ์พานิช

5)	นายรังสรรค์	พวงปราง

หมายเหตุ	:	นายรังสรรค์	พวงปราง	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
	 	 1)	พิจารณากล่ันกรองแผนธุรกิจ	และงบประมาณประจำาปี
เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

	 	 2)	กำาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท	และกำาหนด
ทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท	และอนุมัติ
หลักเกณฑ์การลงทุน	รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท

	 	 3)	พิจารณาและดำาเนินการในประเด็นท่ีสำาคัญซ่ึงเก่ียวข้อง
กับการดำาเนินงานของบริษัท

  4) พิจารณากล่ันกรอง และให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภท
ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  5) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น	หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)

	 	 6)	ดูแล	และติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย	
แผนการดำาเนินงาน	 และงบประมาณประจำาปีท่ีคณะกรรมการบริษัท
กำาหนดและอนุมัติ	 รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่ำาเสมอ

  7) พิจารณากล่ันกรองเร่ืองท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	 เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

	 	 8)	อนุมัติการบรรจุ	แต่งต้ัง	ถอดถอน	และโยกย้ายพนักงาน
อาวุโส	ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	หรือตำาแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า
 
	 	 9)	อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการเงิน	และทรัพย์สินของบริษัทตาม
หลักเกณฑ์อำานาจอนุมัติ	

	 	 10)	มอบหมายหรือแนะนำาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณา	หรือปฏิบัติในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร

	 	 11)	แต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร

	 	 12)	พิจารณาและนำาเสนอเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็น
สมควร	 แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 หรือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติ

	 	 13)	พิจารณาและอนุมัติในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการเปิด	หรือ
ปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งท่ีบริษัทเข้าใช้
บริการ	 รวมถึงการขอเข้าใช้บริการพิเศษ	 หรือบริการเพ่ิมเติมทุก
ประเภทท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีเงินฝากของบริษัทในธนาคารพาณิชย์ทุก
แห่ง	และทุกบัญชีเงินฝาก

	 	 14)	 พิจารณาเร่ืองอ่ืนใด	 หรือปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	 	 ท้ังน้ี	อำานาจคณะกรรมการบริหาร	ตลอดจนการมอบอำานาจ
แก่บุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำานาจ	
หรือการมอบอำานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนเอง	 หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง	ซ่ึงอาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรือผลประโยชน์
ในลักษณะอ่ืนใด	 ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	
หรือรายการท่ีไม่อยู่ภายใต้การดำาเนินธุรกิจปกติท่ัวไปของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย	 ซ่ึงการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	 และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เพ่ือพิจารณา	
และอนุมัติตามท่ีข้อบังคับของบริษัท	หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกำาหนด	
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3. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
	 บริษทัยังไมม่คีณะกรรมการสรรหาเพือ่คัดเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้
เป็นกรรมการและผู้บริหาร	ดังนั้น	ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
บุคคลท่ีมปีระสบการณ	์และความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั	รวมถึงมคุีณสมบัติและไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย
กำาหนด หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำาการพิจารณา
แต่งต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำาหนดไว้ใน 
ข้อบังคับของบริษัท	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	 	 1)	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	 กรรมการบริษัท
อย่างน้อย	5	คน	โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
กรรมการบรษิทัท้ังหมดต้องมถ่ิีนท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำาหนด	 รวมถึงคณะ
กรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการบริษัทจำานวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	
หรือหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการบริษัทท้ังหมดแล้วแต่จำานวนใด
จะสูงกว่าเป็นกรรมการอิสระ	 ซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สำานักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์

	 	 2)	คณะกรรมการบริษัทจะทำาการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ด้วยกันเป็นประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะได้รับ
การแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ

	 	 3)	 กรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามญั	หรอืเป็นหุ้นสว่นไมจ่ำากัดความรบัผดิชอบในห้างหุ้นสว่นจำากัด	
ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัท
อืน่ทีป่ระกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษทั เว้นแต่จะได้แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนทีจ่ะ
มีมติแต่งตั้ง

  4) ในการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริษัทท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้เลือกต้ังกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมาก	ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปน้ี
	 	 	 (1)	ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้น
ต่อหน่ึงเสียง
	 	 	 (2)	 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการเป็นรายบุคคลไป
	 	 	 (3)	 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลง
มาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำานวนกรรมการบริษัทท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังใน
ลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	ให้ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

	 	 	 (5)		ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจำาปีทกุคร้ัง	
ให้กรรมการบริษัทออกจากตำาแหน่ง	 1	 ใน	 3	 ถ้าจำานวนกรรมการ
บริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้
ท่ีสดุกับสว่น	1	ใน	3	ท้ังนี	้กรรมการบรษิทัท่ีจะต้องออกจากตำาแหนง่
ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนท่ีอยู่ใน
ตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการบริษัทที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
   
	 	 	 (6)			กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากตำาแหนง่
ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึง
บริษัท	 กรรมการบริษัทซ่ึงลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้ 
นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

   (7) ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการบริษัท
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการบริษัทแทน	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป	 
เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	บุคคลซ่ึงเข้าเป็น
กรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน	มติของคณะกรรมการบริษัทในการ
แต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	
ใน 4 ของจำานวนกรรมการบริษัทท่ียังเหลืออยู่

	 	 	 (8)		ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษทั
คนใดออกจากตำาแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง		
ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.2 การสรรหากรรมการอิสระ
	 	 บริษัทมีนโยบายในการแต่งต้ังกรรมการอิสระอย่างน้อย	 1	
ใน	3	ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	และต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า	3	
ท่าน	 ท้ังน้ี	 ในการสรรหาบุคคลเข้ามาทำาหน้าท่ีกรรมการอิสระ	 
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาโดยคัดเลือกจากความรู้ความ
สามารถ	 ประสบการณ์การทำางาน	 และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ	
ประกอบกัน	 รวมถึงคุณสมบัติ	 และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	 รวมถึง
ประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	จากน้ันคณะกรรมการ
จะนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจาณาแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการบริษัทต่อไป	ท้ังน้ี	คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังน้ี

	 	 1)		ถือหุ้นไมเ่กินรอ้ยละ	1	ของจำานวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีง
ท้ังหมดของบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่
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หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

	 	 2)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	
ลกูจา้ง	พนกังาน	ทีป่รกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจำา	หรือผูม้อีำานาจควบคมุ
ของบริษทั	บรษิทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	บริษทัย่อยลำาดบัเดียวกัน	
ผู้ถือหุ้นใหญ่	 หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

	 	 3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็น	บิดามารดา	คู่สมรส	
พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 	 4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัท
ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบรษิทั	ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็น	หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	(ถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละ	 10	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	
โดยนับรวมผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วย)	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

	 	 5)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของ
สำานักงานสอบบัญชี	 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่							
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว          
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

	 	 6)	ไม่เป็น	หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวม
ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่ง
ไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า	2	ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั	บริษทัใหญ่	บริษทั
ย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้น	 ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 8)	 ไม่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน     
ร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่ง
ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
ธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 	 9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

	 	 10)	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมี
ลักษณะเป็นไปตามข้อ	 1)	 ถึง	 9)	 แล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้ตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 โดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบขององคค์ณะ	(Collective	Decision)	ได	้โดยไมถื่อวา่กรรมการ
อิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

	 	 11)	 ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มี	 หรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ	 หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำาหนดในข้อที่	 4)	
และ	6)	ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี	หรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่า 
ดังกลา่ว	หากคณะกรรมการบริษทัได้พจิารณาตามหลกัในมาตรา	89/7	
แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	พ.ศ.	2535	แลว้
มีความเห็นว่า	การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หนา้ท่ี	และการให้ความเห็นท่ีเปน็อสิระ	และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลู
ต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ

	 	 	 (ก)	ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	หรือการให้
บริการทางวิชาชีพ	 ที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำาหนด
	 	 	 (ข)	 เหตุผลและความจำาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้ง
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
	 	 	 (ค)	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการ
เสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 บรษิทัมนีโยบายในการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย	3	ทา่น	โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะคัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ	
และเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง ท้ังนี้ กรรมการอิสระท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม	ดังนี้
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	 	 1)	ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้
ตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัท
ร่วม	บรษิทัย่อยลำาดับเดียวกัน	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรือผูม้อีำานาจควบคุม
ของบริษัท

	 	 2)	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัท
ย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 	 3)	มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหนา้ท่ี
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแล	และห้ามไม่ให้กรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของ
บริษัท	 ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	
และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขาย	 หลักทรัพย์ของบริษัท	
ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการป้องกันการนำาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ไว้ดังนี้

	 	 1)	ห้ามไม่ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท
ในระดับต่างๆ	นำาความลับ	และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิด
เผยกับหน่วยงาน	หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

  2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ในระดับต่างๆ	 นำาความลับ	 และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป
แสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเอง	หรือเพือ่ประโยชนแ์ก่บุคคลอืน่ใด	ไม่
ว่าโดยทางตรง	หรอืทางออ้ม	และไมว่่าจะไดรั้บผลประโยชนต์อบแทน
หรือไม่ก็ตาม

	 	 3)	ห้ามไม่ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท
ในระดับตา่งๆ ท่ีทราบข้อมลูเก่ียวกับผลการดำาเนนิงานของบรษิทั หรือ
ข้อมลูภายในของบรษิทัท่ีอาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของ
หลักทรัพย์	 ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 ทำาการซื้อ	 หรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท	 จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	
ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักลา่ว	ผูใ้ดฝา่ฝนืระเบยีบข้อบังคับดงักลา่ว	จะถือว่ากระทำาผดิอย่าง
ร้ายแรง	และมีโทษตามกฎหมาย

  4) กรรมการ และผู้บริหารต้องเข้าใจ และรับทราบภาระ
หน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	 
คูส่มรส	และบุตรท่ียังไมบ่รรลนุติภิาวะ	และรายงานการเปลีย่นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	 59	 
รวมถึงบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข	 เพิ่มเติม)	 และตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 5)	 บริษัทกำ าหนดโทษทางวินั ยสำ าหรับผู้ แสวงหา 
ผลประโยชน์จากการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้	 หรือนำาไปเปิด
เผยจนอาจทำาให้บริษัทได้รับความเสียหาย	 โดยพิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี	ได้แก่	การตักเตือนด้วยวาจา	การตักเตือน	เป็นลายลักษณ์อักษร	
การภาคทัณฑ์	 ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 
หรือพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี 
เป็นต้น

5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 บรษิทัและบรษิทัย่อยจา่ยค่าตอบแทนการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	
และค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	ให้แก่	บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	
เอ	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในปี	 2556	 และ
บุคคล	หรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผูส้อบบัญชี	และสำานักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ดังนี้

ค่าตอบแทน
การสอบบัญชีผู้รับค่าตอบแทน ค่าบริการอื่น

สำานักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 2.28

- -

-

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี	และ
สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(หน่วย	:	ล้านบาท)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
	 บริษัทได้กำาหนดวิสัยทัศน์	 (Vision)	 ของบริษัทในการท่ีจะ
เป็นผู้นำาด้านบริการในธุรกิจน้ำามันของประเทศ	 และกำาหนดภารกิจ	
(Mission)	หลัก	3	ประการ	ของบริษัท	ได้แก่
	 1.	สร้างความพึงพอใจสูงสุดท้ังคู่ค้า	พนักงาน	และผู้ใช้บริการทุกคน
	 2.	บริหารจัดการแบบมืออาชีพ	และบูรณาการเร่ืองการบริการ
ตลอดเวลา	เพ่ือสร้างรายได้	และเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร	และคู่ค้าทุกคน
	 3.	มีความรับผิดชอบ	และสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม	และส่ิงแวดล้อม

	 นอกจากน้ี	บริษัทยังมีความต้ังใจว่า	“ท่ีไหนมีคนไทย	พีทีจะ
ไปถึง	เพ่ือเป็นท่ีหน่ึงในใจคนไทยท่ัวประเทศ”	ด้วยความต้ังใจน้ีเอง	จึง
เป็นรากฐานในการกำาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ว่า
 “เรามีอยู่เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจ	 และสนับสนุนให้คน 
ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเรียนรู้	ให้สามารถดำาเนินชีวิตในโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน”
  เพือ่ใหบ้รรลถุงึแนวทางความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ซึง่บรษิทั
ได้ให้ความสำาคัญโดยการกำาหนดเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของบริษัท	
ดังนั้น ในปี 2556 ที่ผ่านมาจึงเป็นปีแรกที่บริษัทเข้าไปสนับสนุน
โรงเรยีนพระดาบส	ภายใต้ช่ือโครงการ	“โครงการพทีี	เติมสมัมาอาชีพ
ให้เต็มแผ่นดิน”

	 โดยโรงเรียนพระดาบส	 เป็นโรงเรียนท่ีให้การอบรมวิชาชีพ	
และจรรยาบรรณช่าง	ระเบียบวินัย	 ให้ศิษย์พระดาบสได้รับความรู้นำา
ไปประกอบสัมมาชีพ	 และพ่ึงพาตนเองได้	 โดยโรงเรียนต้ังอยู่ท่ี 
ท่าวาสุกรี	ถนนสามเสน	กรุงเทพมหานคร	รับนักเรียนประมาณ	140	คน	ต่อปี	
โดยโรงเรียนน้ีอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพระดาบส	ซ่ึงเป็นองค์กรกุศล
สาธารณะท่ีดำาเนินการสนองพระราชดำาริโดยมุ่งช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส
ทางการศึกษา	 เพ่ือให้มีวิชาช่างสำาหรับประกอบอาชีพ	 และเป็นคนดี	
โรงเรียนพระดาบส	เปิดสอนหลักสูตร	1	ปีใน	8	สาขาวิชาชีพ	ได้แก่	
หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์	หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์	หลักสูตร
วิชาชีพช่างไฟฟ้า	 หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำารุง	 หลักสูตรวิชาชีพ 
เคหบริบาล	หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เคร่ืองเรือน	หลักสูตรวิชาชีพช่างเช่ือม

	 โดยบริษัทจะสนับสนุนตามยอดการเติมน้ำามัน	 จากรายได้
จากยอดการเติมน้ำามันของเดือนกันยายน	-	พฤศจิกายน	2556		ทุก	
5	สตางค์ต่อลิตร	จะสมทบทุนเข้าโครงการ	เม่ือส้ินสุดโครงการบริษัท
คาดว่าจะสามารถสมทบทุนเข้าโครงการได้ประมาณ	17	ล้านบาท

	 นอกจากน้ี	เพ่ือให้การดำาเนินโครงการพีที	เติมสัมมาอาชีพ
ให้เต็มแผ่นดิน	เป็นไปอย่างต่อเน่ือง	และครบวงจร	บริษัทมีแผนการ
สนับสนุนมูลพระนิธิพระดาบสในปีถัดๆ	 ไป	 กล่าวคือ	 โครงการลูก 
พระดาบส	เป็นโครงการสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ	สำาหรับโรงเรียน
พระดาบส		โครงการลูกพระดาบส	SME	เป็นโครงการเพ่ือสอนวิธีคิด	
และแผนประกอบธุรกิจสำาหรับลูกพระดาบส	 และท้ายสุด	 โครงการ
ร้านพีทีลูกพระดาบส	เป็นโครงการท่ีบริษัทจะมอบสิทธิ	และโอกาสใน
การใช้พ้ืนท่ีของสถานีบรการน้ำามันเพ่ือให้ลูกพระดาบสสามารถ
ประกอบธุรกิจร้านค้า	หรืออู่ซ่อมรถ

	 นอกเหนือจากกิจกรรมหลักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสดังกล่าว	 การดำาเนินธุรกิจในส่วน
งานต่างๆ	ของบริษัทล้วนสอดคล้องกับหลักการการดำาเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	
ลูกค้า	คู่ค้า	พนักงาน	ชุมชน	และสังคมรอบข้าง	อาทิเช่น

• บริษัทมุ่งเน้นการจำาหน่ายน้ำามันที่มีคุณภาพ	และมีมาตรฐานให้
กับลูกค้า	 โดยบริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการทดสอบน้ำามัน
ทีค่ลงัน้ำามนัแมก่ลอง	เพือ่ทำาหนา้ทีต่รวจสอบคุณภาพน้ำามนัทีไ่ด้
จากการสุม่ตวัอย่างในแต่ละข้ันตอนการปฏบัิตงิาน (ดูรายละเอียด
ได้จากหัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อย่อยการ 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำามัน)

• บริษัทมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ	
โดยเน้นย้ำาให้พนักงานขับรถทุกคนรับทราบ	และเข้าใจระเบียบ	
และวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดูแล
ทรพัยส์ินของบรษิทัแล้ว	ยงัเปน็การควบคมุไมใ่หพ้นกังานขบัรถ
ใช้ความเร็วจนก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตของพนกังานขับรถ	และ
ผู้ใช้ยานพาหนะอื่นบนท้องถนนด้วย

• บริษทัให้ความสำาคญักับการสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างสถานี
บริการน้ำามัน	 PT	 กับชุมชุนในพื้นที่	 เช่น	 มีนโยบายท่ีจะรับ
พนักงานจากคนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีบริการน้ำามันมาเป็น
พนกังานประจำา	การจดักิจกรรมตา่งๆ	เพือ่ความเสริมสร้างและ
สัมพันธภาพต่างๆ	 เช่น	 การจัดฝึกอบรมการดับเพลิง	 การจัด
สัปดาห์ความปลอดภัยเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับแผนฉุกเฉิน	 และ
การอพยพหนไีฟ	การอบรม	ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันอบัุติภยั
จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	นอกจากนี้	ได้สนับสนุนน้ำาดื่มเพื่อนำา
ไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาทุกแก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 บริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร
ควบคุมภ�ยในอย่�งต่อเน่ืองโดยมุ่งเน้นให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ี
ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่�งเพียงพอและเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจ	
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รดำ�เนินง�น	 ก�รใช้
ทรัพย�กร	ก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สิน	รวมท้ังมีระบบบัญชีและก�รร�ยง�น
ท�งก�รเงิน	 ท่ีมีคว�มถูกต้องเช่ือถือได้	 มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	
ระเบียบ	 ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเคร่งครัด	 ท้ังน้ี
คณะกรรมก�รบริษัทฯ	 ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�
หน้�ท่ีสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ	 เป็นประจำ�ทุกปี	
โดยบริษัทฯ	ได้นำ�เกณฑ์พิจ�รณ�ระดับคว�มเพียงพอ	ของก�รควบคุม
ภ�ยในอิงต�มม�ตรฐ�นส�กล	 (The	 Committee	 of	 Sponsoring	
Organizations	of	the	Tread	way	Commission:	COSO)	ม�ใช้	
ท้ังน้ี	 ท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท	 คร้ังท่ี	 1/2557	 เม่ือวันท่ี	 27	
กุมภ�พันธ์	2557	มีคว�มเห็นว่�	บริษัทฯ	มีระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ี
เพียงพอและเหม�ะสมกับขน�ดของกิจก�รและสภ�วก�รณ์ปัจจุบันของ
บริษัท	โดยมีผลก�รประเมินสรุปส�ระสำ�คัญได้	ดังน้ี

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
 บริษัทฯ	มีสภ�พแวดล้อมก�รควบคุมภ�ยในที่ด	ีมีประสิทธิภ�พ	
ประสทิธิผลในก�รดำ�เนนิธรุกิจ	โดยคณะกรรมก�รบริษทัและผูบ้รหิ�ร
ในทุกระดับได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นคว�มซ่ือสัตย์	 
จรรย�บรรณท�งธุรกิจ	รวมทั้งมีก�รบริห�รจัดก�รด�้นต่�งๆ	ดังนี้

1.1	 ยึดมั่นในคุณค่�ของคว�มซ่ือตรง	 (Integrity)	 และจริยธรรม	
บริษัทฯ	 กำ�หนดแนวท�งเป็นล�ยลักษณ์อักษรเก่ียวกับจริยธรรม	
(Code	of	conduct)	และปฏิบัติอยู่บนหลักคว�มซื่อตรงและรักษ�
จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินง�น	ห้�มปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอ�จก่อให้เกิด
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับกิจก�ร	 ซึ่งรวมถึงก�รคอร์รัปช่ัน 
อันทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อองค์กร	ตลอดจนสื่อส�รข้อกำ�หนดและ
บทลงโทษให้ทุกคนรับทร�บ	โดยมีก�รติดต�ม	ประเมินผลก�รปฏิบัติต�ม	
และส�ม�รถจัดก�รได้อย่�งทันเวล�	 ห�กพบก�รไม่ปฏิบัติต�ม 
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคว�มซื่อตรงและก�รรักษ�จรรย�บรรณ

1.2	 คณะกรรมก�รมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร	 และทำ�หน้�ที่
กำ�กับดูแล	(Oversight)	และพัฒน�ก�รดำ�เนินก�รด�้นก�รควบคุม
ภ�ยใน	บริษัทฯ	กำ�หนดบทบ�ท	หน้�ที่	ของคณะกรรมก�รแยกจ�ก
ฝ่�ยบริห�รอย่�งชัดเจน	 มีคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ย	 กฎบัตร	 โดย
มหีน�้ท่ีกำ�กับดูแลก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนนิธุรกิจท่ีชัดเจนและ
วัดผลได้	 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�น	 โดยเป็นผู้มีคว�มรู้	 มี
คว�มเช่ียวช�ญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและมีคว�มเป็น
อสิระในก�รปฏบิติัหน�้ทีอ่ย่�งแทจ้รงิ	ตลอดจนกำ�กับดแูลก�รพฒัน�
และปฏิบัติเรื่องก�รควบคุมภ�ยในขององค์กร

1.3	 มีโครงสร้�งส�ยก�รร�ยง�น	 ก�รกำ�หนดอำ�น�จในก�รสั่งก�ร 
และคว�มรับผิดชอบท่ีเหม�ะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์	 ภ�ยใต้
ก�รกำ�กับดูแล	 (Oversight)	 ของคณะกรรมก�ร	 มีก�รกำ�หนด
โครงสร้�งองค์กรที่สนับสนุนก�รบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	รวม
ถึงแบ่งแยกหน้�ที่	 ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รตรวจสอบถ่วงดุลระหว่�งกัน	 มี
ง�นตรวจสอบภ�ยในที่ขึ้นตรงกับกรรมก�รตรวจสอบ	และมีส�ยก�ร
ร�ยง�นทีชั่ดเจน	ตลอดจนมกี�รกำ�หนดส�ยก�รร�ยง�นในบรษิทั	โดย
พิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสมเก่ียวกับอำ�น�จหน้�ท่ี	 คว�มรับผิดชอบ	
และก�รสื่อส�รข้อมูล

1.4	 มุ่งม่ันในก�รจูงใจ	 พัฒน�และรักษ�บุคล�กรท่ีมีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถ	บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�	และรักษ�บุคล�กรท่ีมีคว�ม
รู้	คว�มส�ม�รถ	และสอบท�นนโยบ�ยน้ันอย่�งสม่ำ�เสมอ	อีกท้ังมีก�ร
ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	 ให้ร�งวัลต่อบุคล�กรท่ีมีผลก�รปฏิบัติง�นดี	
และส่ือส�รให้พนักง�นทุกคนรับทร�บ	 รวมท้ังมีกระบวนก�รสรรห�	
พัฒน�	 รักษ�ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน	ก�รแก้ไขปัญห�กรณีข�ด
บุคล�กรท่ีมีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถอย่�งทันเวล�	 ตลอดจนมี
กระบวนก�รสรรห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง	(Succession	plan)	ท่ีสำ�คัญ

1.5	 กำ�หนดให้บุคล�กรมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รควบคุม
ภ�ยใน	เพือ่ให้บรรลตุ�มวัตถุประสงค์ขององคก์ร	คณะกรรมก�รบริษทั
และผู้บริห�รมีก�รส่ือส�รเชิงบังคับให้บุคล�กรทุกคนมีคว�มรับผิดชอบ
ต่อก�รควบคุมภ�ยใน	 และปรับปรุงแก้ไขกระบวนก�รปฏิบัติ	 
ในกรณท่ีีจำ�เป็น	ตลอดจนกำ�หนดตัวช้ีวัดผลก�รปฏบัิติง�น	ก�รสร้�ง
แรงจูงใจที่เหม�ะสม	 และประเมินแรงจูงใจ	 ก�รให้ร�งวัลอย่�ง 
ต่อเนื่องโดยเน้นให้ส�ม�รถเช่ือมโยงกับคว�มสำ�เร็จของหน�้ท่ีในก�ร
ปฏิบัติต�มก�รควบคุมภ�ยในด้วย	 โดยพิจ�รณ�ไม่ให้มีก�รสร�้งแรง
กดดันที่ม�กเกินไปในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของบุคล�กรแต่ละคน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 บริษัทฯ	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและ
กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ดังนี้

2.1	กำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้อย�่งชัดเจนเพียงพอ	เพื่อให้ส�ม�รถระบุ
และประเมนิคว�มเสีย่งต�่งๆทีเ่ก่ียวข้องกับก�รบรรลวัุตถุประสงค์ของ
องค์กร	บริษัทฯ	ส�ม�รถปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป	โดยแสดงได้ว่�ร�ยก�รในร�ยง�นท�งก�รเงินครบถ้วน	แสดง
ถึงสิทธิหรือภ�ระผูกพันของบริษัทได้อย่�งถูกต้อง	 มีมูลค่�เหม�ะสม
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน	ถูกต้อง	กำ�หนดส�ระสำ�คัญของร�ยก�ร
ท�งก�รเงิน	โดยพิจ�รณ�ถึงปัจจัยที่สำ�คัญ	เช่น	ผู้ใช้ร�ยง�น	ขน�ด
ของร�ยก�ร	แนวโนม้ของธรุกิจ	ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษทัสะท้อน
ถึงกิจกรรมก�รดำ�เนนิง�นของบริษทัอย่�งแท้จรงิ	คณะกรรมก�รหรอื
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอนมุตัแิละสือ่สารนโยบายให้พนกังาน
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องค์กร

2.2	ระบแุละวเิคราะห์ความเสีย่งทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไวอ้ย่างครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร	บรษิทัฯ	ระบุความเสีย่ง
ทกุประเภทซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อการดำาเนนิธุรกิจท้ังระดบัองค์กรและ
วิเคราะห์	ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร	ซ่ึงรวมถึงความเสีย่งด้าน
กลยุทธ์	การดำาเนินงาน	การรายงาน	การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสีย่ง	และประเมนิความความเสีย่ง	โดยพจิารณาท้ังโอกาสเกิด
เหตุการณ์	 และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน	 ตลอดจนมีมาตรการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง	โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น	(Accept-
ance)		การลดความเสี่ยง	(Reduction)		การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	
(Avoidance)		หรือการร่วมรับความเสี่ยง	(Sharing)	

2.3	พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ในการประเมินความเสี่ยง
ทีจ่ะบรรลวัุตถุประสงคข์ององค์กร	บรษิทัฯประเมนิโอกาสทีจ่ะเกิดการ
ทุจริตข้ึน	 โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ	 และมีการทบทวน 
เป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	โดยพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าไมม่ลีกัษณะสง่เสรมิ
ให้พนักงานกระทำาไม่เหมาะสม  

2.4	สามารถระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ระบบการควบคุมภายใน	 บริษัทฯ	 ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ภายนอกองค์กร	 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำาธุรกิจ	 และการ
เปลี่ยนแปลงผู้นำาองค์กรท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	 การ
ควบคมุภายใน	และรายงานทางการเงิน	ตลอดจนได้กำาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดมาตรการควบคุม	 เพ่ือให้การดำาเนินกิจการ 
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและ
ลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการดำาเนินงาน	
ดังน้ี

3.1	มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	มาตรการควบคุมของบริษัทฯ	
มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง	และลักษณะเฉพาะขององค์กร	โดย
กำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	 ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ	 อย่าง
เหมาะสม กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และลำาดับชั้นการอนุมัติ
ของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ ตลอดจน
แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 การอนุมัติ	 
การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 และการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สิน	 ออกจากกันโดยเด็ดขาด	 เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกัน 
และกัน	มกีารเก็บรวบรวมข้อมลูผูถื้อหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	

รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน	 เพื่อประโยชน์ในการสอบทานการทำา
รายการระหวา่งกัน	หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	 มีการติดตามธุรกรรมระยะยาว
ว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันบริษัท	รวมทั้งมีการกำาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลาก
หลาย	ในทุกระดับขององค์กร

3.2	 เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี	
เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	 	 บริษัทฯ	 กำาหนดความ
เก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏบัิติ
งานและการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ	 โดยกำาหนดการ
ควบคุมของโครงสร้างพื้นฐาน	 การควบคุมด้านความปลอดภัย	 การ
ควบคมุกระบวนการได้มา	การพฒันา	และการบำารงุรกัษา	ของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

3.3	 จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย	 ซ่ึงได้กำาหนดสิ่งที่
คาดหวังและข้ันตอน	 การปฏิบัติ	 เพื่อให้นโยบายที่กำาหนดไว้นั้น
สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตาม
ให้การทำาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่ว	ตอ้งผา่นข้ันตอนการอนมุตัท่ีิกำาหนด	เพือ่
ป้องกันการหาโอกาสหรอืนำาผลประโยชนข์องบรษิทัไปใช้สว่นตวั	และ
มนีโยบายเพือ่ให้การพจิารณาอนมุตัธิรุกรรมกระทำาโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นได้
เสยีในธุรกรรมนัน้และคำานงึถึงประโยชนส์งูสดุของบริษทัฯ	เป็นสำาคญั	
มีการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และ
นำานโยบาย	กระบวนการไปปฏบิติั	ในเวลาทีเ่หมาะสม	และครอบคลมุ
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวน
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)
	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล
ท้ังจากภายในและภายนอก	 ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	เพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีเพียงพอ ถูกต้อง และเช่ือถือได้

4.1	 ข้อมูลที่เก่ียวข้องมีคุณภาพ	 สนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดำาเนนิไปได้ตามทีก่ำาหนดไว ้บรษิทัฯ กำาหนดข้อมลูท่ีตอ้งการ
ใช้ในการดำาเนินงาน	 ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มี
คณุภาพและเกี่ยวขอ้งตอ่งาน	โดยพิจารณาทั้งตน้ทนุและประโยชนท์ี่
จะได้รับ	 เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอสำาหรับ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ	 รายงานการประชุมคณะกรรมการมีราย
ละเอยีดท่ีทำาให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิติัหนา้ที่
ของกรรมการโดยใช้เป็นหลักฐานได้ในภายหลัง	มีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ	ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
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4.2	 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร	 ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และ
ความรับผดิชอบตอ่การควบคุมภายในทีจ่ำาเป็นตอ่การสนบัสนนุให้การ
ควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่วางไว้	 มีการสื่อสารข้อมูล
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	มีการ
รายงานข้อมูลที่สำาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	 และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถสอบทานรายการต่าง	ๆ	ตามที่ต้องการ	
มช่ีองทางการสือ่สารพเิศษหรือช่องทางลบัเพือ่ให้บุคคลต่าง	ๆ 	ภายใน
บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายในบริษัท	(whistle-blower)	ได้อย่างปลอดภัย

4.3	องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก	เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การควบคุมภายใน	บริษทัฯ	มกีระบวนการสือ่สารข้อมลู
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมี 
ช่องทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม	เพือ่สนบัสนนุการควบคมุภายใน	เช่น	
จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 	 ศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียน เป็นต้น 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
 บริษัทฯ ได้กำาหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการ 
ดำาเนนิงาน	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการทำางานของระบบการควบคุมภายใน
ยังมีประสิทธิภาพ สะท้อนรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

5.1	องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการควบคุมภายในยังดำาเนินไปอย่างครบถ้วน	 เหมาะสม	บริษัทฯ	
จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ 
ข้อกำาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และจัดให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้โดยการประเมินตนเอง	
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในและมีความถ่ีในการ

ติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 
กำาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงตอ่คณะ
กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏบัิติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International	Standards	 for	 the	Professional	Practice	of	
Internal	Auditing,	IIA)

5.2	 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ	 ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม	บริษัทฯ	ประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	และดำาเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
อย่างทันทว่งท ีหากผลการดำาเนนิงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้อย่างมีนัยสำาคัญ	 	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดย
พลนั	ในกรณท่ีีเกิดเหตกุารณห์รือสงสยัว่ามเีหตกุารณท์จุรติอย่างรา้ย
แรง	มกีารปฏบัิตทิีฝ่า่ฝนืกฎหมาย	ตอ้งรายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระ
สำาคัญ	พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา	ความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่อง	 ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	
เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้พิจารณาแต่งตั้ง	 นางสาวสุมารี	
พรรณนิยม ให้ดำารงตำาแหนง่หัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั 
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	
มาเป็นระยะเวลากว่า	14	ปี	และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน		ตลอดจนมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัท	จึงเห็นว่า	มีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง 
ถอดถอน	โยกย้ายผูด้ำารงตำาแหนง่หัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท	จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 และในปี 2556

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(นิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของ
ประกาศว่าด้วยการกำาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)	ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์	ได้ดังนี้

ความสัมพันธ์*บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1)	บริษัท	พี	แอนด์	ซี	ปิโตรเลียม	จำากัด	(“P&C”)	 
P&C	จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	18	มิถุนายน	2536						
โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	ท้ังน้ี	P&C	
เป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทรายหน่ึง	และเป็นผู้ค้า
น้ำามันประเภท	Jobber	รายหน่ึงท่ีซ้ือ	หรือขายน้ำามันกับบริษัท

2)	บริษัท	เคทีพี	ปิโตรเลียม	จำากัด	(“KTP”)	
KTP	จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	5	กันยายน	2539	โดย
ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	ท้ังน้ี	KTP	เป็นผู้ค้าน้ำามัน
ประเภท	Jobber	รายหน่ึงท่ีซ้ือหรือขายน้ำามันกับบริษัท

-	P&C	เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	ซ่ึงถือหุ้นโดยบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัท ดังน้ี

	 •	นางฉัตรแก้ว	คชเสนี	(กรรมการบริษัท)	ร้อยละ		
	 6.54	ของทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว	

	 •	กลุ่มญาติสนิทของ	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	และ	
	 นางฉัตรแก้ว	คชเสนี	ร้อยละ	58.85	ของทุนท่ีออก		
 และเรียกชำาระแล้ว

-	บริษัทและ	P&C	มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก	่
นางฉตัรแก้ว	คชเสน	ีซ่ึงเป็นพีส่าวของ	นายพทัิกษ์	รชักิจประการ	
(กรรมการบรษิทัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ของบรษิทั)	และเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั	ร้อยละ	2.03	ของ
ทนุท่ีออกและเรยีกชำาระแล้ว

-	 KTP	 เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	 ซ่ึงถือหุ้นโดยบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัท ดังน้ี

	 •	นางฉัตรแก้ว	คชเสนี	(กรรมการบริษัท)	ร้อยละ		
	 4.90	ของทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว	

	 •	กลุ่มญาติสนิทของ	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	และ	
	 นางฉัตรแก้ว	คชเสนี	ร้อยละ	44.15	ของทุนท่ีออก		
 และเรียกชำาระแล้ว 

	 •	P&C	ร้อยละ	25.00	ของทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว

-	 บริษัทและ	 KTP	 มีกรรมการร่วมกัน	 1	 ท่าน	 ได้แก่	
นางฉตัรแก้ว	คชเสน	ีซ่ึงเป็นพีส่าวของ	นายพทัิกษ์	รัชกิจประการ	 
(กรรมการบรษิทั	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ของบริษทั)	 และเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั	 ร้อยละ	 2.03	 ของทนุ 
ทีอ่อกและเรยีกชำาระแล้ว
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ความสัมพันธ์*บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3)	บริษัท	ภูบดินทร์	จำากัด		(“ภูบดินทร์”)
ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	25	กันยายน	2535	
โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน	ท้ังน้ี	ภูบดินทร์เป็น
ตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทรายหน่ึง

4)	บริษัท	แสนสราญใจ	จำากัด		(“แสนสราญใจ”)
แสนสราญใจจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	23	พฤษภาคม	2545	
โดยประกอบธุรกิจท่ีพักอาศัย	(รีสอร์ท)	ในจังหวัดสระบุรี

5) นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

-	ภูบดินทร์เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	ซ่ึงถือหุ้นโดยบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัท ดังน้ี

	 •	นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์	(กรรมการบริษัท)	ร้อยละ
  65 ของทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว

-	บริษัทและภูบดินทร์มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	ได้แก่	
นางเลิศลักษณ์	ณัฏฐสมบูรณ์	ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ	
4.61	ของทุนท่ีออก	และเรียกชำาระแล้ว

-	แสนสราญใจเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทเน่ืองจากกรรมการ	
และผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท

	 •	นางนาที	รัชกิจประการ	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
	 แสนสราญใจ	(ถือหุ้นร้อยละ	25.00	ของทุนที่ออก
	 และเรียกชำาระแล้ว)	เป็นภรรยาของ	นายพิพัฒน์	
 รัชกิจประการ

	 •	นางบุษกร	ตรงซื่อสัตย์	ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือ
	 หุ้นใหญ่ของแสนสราญใจ	(ถือหุ้นร้อยละ	36.67	ของ
 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว) เป็นน้องสาวของ
	 ภรรยาของ	นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ	

	 •	นางอาภรณ์	หนูแดง	ซึ่งเป็นกรรมการของ
	 แสนสราญใจเป็นพี่สาวของภรรยาของ	
	 นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ	

-	นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ	(พ่ีชายของนายพิทักษ์	รัชกิจประการ)	
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่	29	มีนาคม	2555	
แต่ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	4.58	ของทุนที่
ออกและเรียกชำาระแล้ว 

-	นางสุขวสา	ภูชัชวนิชกุล	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	โดย

	 •	เป็นผู้อำานวยการ	ฝ่ายจัดซื้อ

	 •	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยถือหุ้นร้อยละ	0.02	
 ของทุนที่ออก และเรียกชำาระแล้ว
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ความสัมพันธ์*บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

6)	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	

7)	นายรังสรรค์	พวงปราง	

-	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ	เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	โดย

 • เป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 •	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยถือหุ้นร้อยละ	7.74	ของ
 ทุนท่ีออก และเรียกชำาระแล้ว

-	นายรังสรรค์	พวงปราง	เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	โดย

	 •	เป็นกรรมการบริษัท	และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 •	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยถือหุ้นร้อยละ	0.03	ของ
 ทุนท่ีออก และเรียกชำาระแล้ว

หมายเหตุ	:	*สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ปี 2555 ปี 2556

-	บริษัทกำาหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ	P&C	โดยพิจารณา

จากปัจจัยต่างๆ	เช่น	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ฐานะการ

เงิน	และผลการดำาเนินงาน	ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท	

ประวัติการชำาระเงิน	โดยกำาหนดระยะเวลา	ในการชำาระเงิน

เท่ากับ 7 วัน

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล	เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ	และมีการ

กำาหนดเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

-	การจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับ	P&C	เป็นการดำาเนินการ

ตามธุรกิจปกติของบริษัท	โดยบริษัทค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้

กับ	P&C	ซ่ึงเป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงของบริษัทราย

หน่ึง	ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำามันจาก	P&C	ในแต่ละวัน	ทั้งนี้	

ราคาจำาหน่ายน้ำามัน	และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่ง

ตั้งตัวแทนจำา	หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ	

P&C	บริษัทกำาหนดราคาจำาหน่ายน้ำามัน	และเงื่อนไขการค้า

ให้กับ	P&C	ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณา	และ

กำาหนดให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันรายอื่น

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการท่ีสมเหตุสมผล	เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติ	และมีการ

กำาหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป

1.	บริษัท	พี	แอนด์	ซี	

ปิโตรเลียม	จำากัด	(“P&C”)

80.09

80.09

-

68.33

68.33

0.35

0.35

-

--

-

-

รายได้จากการขายสินค้า

o	จำาหน่ายโดยบริษัท

o	จำาหน่ายโดยบริษัทย่อย

-	บริษัทค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง

ให้กับ	P&C	ซึ่งเป็นตัวแทน

จำาหน่ายน้ำามันของบริษัท

ลูกหนี้การค้า

o บริษัท

o บริษัทย่อย

-	P&C	มีภาระหนี้การค้าที่เกิด

จากการซื้อน้ำามันเชื้อเพลิงจาก

บริษัท	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข

การชำาระเงินที่บริษัทตกลงไว้

กับ	P&C

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556

-	บริษัทจำา	เป็นต้องซ้ือน้ำามันจากผู้ค้าน้ำามันประเภท	Jobber	

สำาหรับจำาหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามัน

เช้ือเพลิงท่ีอยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง	(ต้ังแต่จังหวัด

นครศรีธรรมราช	จนถึงจังหวัดนราธิวาส)	เน่ืองจากโรงกล่ัน

น้ำามันไทยออยล์	ไม่มีคลังน้ำามัน	หรือจุดกระจายน้ำามันในเขต

ภาคใต้ตอนล่าง	บริษัทจึงไม่สามารถส่ังซ้ือน้ำามันจากโรงกล่ัน

น้ำามันไทยออยล์ได้	และการขนส่งน้ำามันจากคลังน้ำามัน	หรือจุด

กระจายน้ำามันอ่ืนของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า

-	ท้ังน้ี	ราคาจำาหน่ายน้ำามัน	และเง่ือนไขการค้าเป็นไปตาม

ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำามันเช้ือเพลิงระหว่างท่ีบริษัทตกลง

ร่วมกับ	P&C	โดยราคาจำาหน่ายน้ำามัน	และเง่ือนไขการค้า

ท่ีบริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำามันประเภท	

Jobber	รายอ่ืนในพ้ืนท่ีดังกล่าว	

-	เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคาจำาหน่ายน้ำามันของ	

P&C	กับ	Jobber	รายอ่ืน	ในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง	บริษัท

กำาหนดให้เจ้าหน้าในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีหน้าท่ีสำารวจ และรายงาน

ราคาจำาหน่ายน้ำามันของ	Jobber	รายอ่ืนในพ้ืนท่ีดังกล่าวให้ส่วน

จัดซ้ือน้ำามัน	ในสำานักงานใหญ่รับทราบในแต่ละวัน	โดยส่วน

ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลการส่ังซ้ือน้ำามัน	และ

ราคาเปรียบเทียบเพ่ือนำา	เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการทำารายการ

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล	และเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการดำาเนินงาน

ของบริษัท	และบริษัทย่อย	และมีราคา	และเง่ือนไขการทำา

รายการท่ีเหมาะสม

-	บริษัทได้รับวงเงินขายเช่ือจาก	P&C	สำาหรับการซ้ือ

น้ำามันเช้ือเพลิงเพ่ือจำาหน่ายในเขตภาคใต้ตอนล่าง	โดย	P&C	

กำาหนดระยะเวลาการขายเช่ือ	(Credit	Term)	ให้เท่ากับ	7	วัน	

ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำามันเช้ือเพลิงระหว่างท่ี

บริษัทตกลงร่วมกับ	P&C

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี	

ความสมเหตุสมผล	เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติ	และมีการ

กำาหนดเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป

562.79

7.15

1,135.7

26.79

560.09

7.15

886.59

26.79

2.70

-

249.15

-

ต้นทุนจากการซื้อสินค้า

o	ซื้อโดยบริษัท

o	ซื้อโดยบริษัทย่อย

-	บริษัทและบริษัทย่อยซ้ือน้ำามัน

จาก	P&C	เพื่อนำามาจำาหน่าย

ภายในสถานีบริการน้ำามัน	PT

ที่	PTC	ดำาเนินงาน	(สถานี

บริการน้ำามันประเภท COCO)

และจำาหน่ายให้กับตัวแทน

จำาหน่ายน้ำามันของบริษัทที่อยู่

ในเขตภาคใต้ตอนล่าง

เจ้าหนี้การค้า

o บริษัท

o บริษัทย่อย

-	บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิด

จากการซื้อน้ำามันเชื้อเพลิงจาก

P&C	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข

การชำาระเงินที่บริษัทตกลงไว้ 

กับ	P&C

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

-	การจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับ	KTP	เป็นการดำาเนินการ

ตามธุรกิจปกติของบริษัท	โดยบริษัทค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับ	

KTP	ซ่ึงเป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงของบริษัทรายหน่ึง	

ตามปริมาณการส่ังซ้ือน้ำามันจาก	KTP	ในแต่ละวัน	ท้ังน้ีราคา

จำาหน่ายน้ำามัน	และเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งต้ัง

ตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีบริษัทตกลงร่วมกับ	KTP	

บริษัทกำาหนดราคาจำาหน่ายน้ำามัน	และเง่ือนไขการค้าให้กับ	

KTP	ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณา	และกำาหนดให้

กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันรายอ่ืน

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการท่ีสมเหตุสมผล	เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติ	และมีการ

กำาหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป

จากปัจจัยต่างๆ	เช่น	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ฐานะการเงิน	และ

ผลการดำาเนินงาน	ระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้าของบริษัท	ประวัติการ

ชำาระเงิน	โดยกำาหนดระยะเวลาในการชำาระเงินเท่ากับ	7	วัน

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล	เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติ	และมี

การกำาหนดเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป

-	บริษัทจำาเป็นต้องซ้ือน้ำามันจากผู้ค้าน้ำามันประเภท	Jobber	

สำาหรับจำาหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามัน

เช้ือเพลิงท่ีอยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง	(ต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช

จนถึงจังหวัดนราธิวาส)	เน่ืองจากโรงกล่ันน้ำามันไทยออยล์ไม่มี

คลังน้ำามัน	หรือจุดกระจายน้ำามันในเขตภาคใต้ตอนล่าง	บริษัท

จึงไม่สามารถส่ังซ้ือน้ำามันจากโรงกล่ันน้ำามันไทยออยล์ได้	และ

การขนส่งน้ำามันจากคลังน้ำามัน	หรือจุดกระจายน้ำามันอ่ืนของ

ไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า

-	ท้ังน้ี	ราคาจำาหน่ายน้ำามัน	และเง่ือนไขการค้ามีลักษณะเดียวกับท่ี

บริษัทได้ตกลงไว้กับ	P&C	(KTP	เป็นบริษัทในกลุ่ม	P&C)	โดยราคา

จำาหน่ายน้ำามัน	และเง่ือนไขการค้าท่ีบริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคา

ขายส่งของผู้ค้าน้ำามันประเภท	Jobber	รายอ่ืนในพ้ืนท่ีดังกล่าว

-	เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคาจำาหน่ายน้ำามันของ	

P&C	(KTP	เป็นบริษัท	ในกลุ่ม	P&C)	กับ	Jobber	รายอ่ืนใน

พ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง	บริษัทกำาหนดให้เจ้าหน้าท่ี	ในพ้ืนท่ีดังกล่าว

มีหน้าท่ีสำารวจ	และรายงานราคาจำาหน่ายน้ำามันของ	Jobber

รายอ่ืนในพ้ืนท่ีดังกล่าวให้ส่วนจัดซ้ือน้ำามันในสำานักงานใหญ่รับทราบ

ในแต่ละวัน	โดยส่วนตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลการ

ส่ังซ้ือน้ำามันและราคาเปรียบเทียบเพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการทำารายการ

-

-

-

8.00

0.58

146.79

-

-

-

8.00

0.58

-

-

-

-

-

-

146.79

รายได้จากการขายสินค้า

o	จำาหน่ายโดยบริษัท

o	จำาหน่ายโดยบริษัทย่อย

บริษัทค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง

ให้กับ

KTP	ซึ่งเป็นตัวแทนจำาหน่าย

น้ำามันของบริษัท

2.	บริษัท	เค	ที	พี	ปิโตรเลียม	

จำากัด

(“KTP”)

ลูกหน้ีการค้า

o บริษัท

o บริษัทย่อย

KTP	มีภาระหน้ีการค้าท่ีเกิfจาก

การซ้ือน้ำามันเช้ือเพลิงจากบริษัท

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการชำาระ

เงินท่ีบริษัทตกลงไว้กับ	P&C

ต้นทุนจากการซื้อสินค้า

o	ซื้อโดยบริษัท

o	ซื้อโดยบริษัทย่อย

-	นอกจากการซ้ือน้ำามันเช้ือเพลิง

จาก	P&C	บริษัทและบริษัท

ย่อยยังซื้อน้ำามันจาก	KTP	

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ	P&C	

เพื่อนำามาจำาหน่ายภายในสถานี

บริการน้ำามัน	PT	ที่	PTC

ดำาเนินงาน (สถานีบริการ

น้ำามันประเภท COCO) และ

จำาหน่ายให้กับตัวแทนจำาหน่าย

น้ำามันของบริษัท ที่อยู่ในเขต

ภาคใต้ตอนล่าง

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล	และเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการดำาเนินงาน

ของบริษัท	และบริษัทย่อย	และมีราคา	และเง่ือนไขการทำา

รายการท่ีเหมาะสม

-	การจำา	หน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการดำาเนิน

การตามธุรกิจปกติของบริษัท	โดยบริษัทค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้

กับภูบดินทร์	ซ่ึงเป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงของบริษัท

รายหน่ึง	ตามปริมาณการส่ังซ้ือน้ำามันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน	

ท้ังน้ี	ราคาจำาหน่ายน้ำามัน	และเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามสัญญา

แต่งต้ังตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีบริษัทตกลงร่วม

กับภูบดินทร์	บริษัทกำาหนดราคาจำาหน่ายน้ำามัน	และเง่ือนไข

การค้าให้กับภูบดินทร์ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับท่ีบริษัทพิจารณา	

และกำาหนดให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันรายอ่ืน

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการท่ีสมเหตุสมผล	เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติ	และมีการ

กำาหนดราคา	และเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป

-	ภูบดินทร์ไม่มีรถบรรทุกน้ำามันเป็นของตนเอง	จึงจำาเป็นต้องว่า

จ้างให้บริษัทขนส่งน้ำามันให้	ท้ังน้ี	อัตราค่าบริการท่ีบริษัทเรียก

เก็บเป็นอัตราท่ีอ้างอิงจากราคาตลาด	และเป็นอัตราเดียวกับท่ี

บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าท่ัวไปท่ีใช้บริการ	โดยค่าบริการจะข้ึน

อยู่กับระยะทางในการขนส่ง

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล	เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ	และมีการ

กำาหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

-	บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำามันแห่งหน่ึงเพ่ือ

ดำาเนินธุรกิจ	โดยกำาหนดเง่ือนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทน

จำาหน่ายน้ำามันของบริษัท	ซ่ึงตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำามัน	

และสัญญาแต่งต้ังตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่าง

บริษัทกับภูบดินทร์	กำาหนดให้ภูบดินทร์ต้องซ้ือน้ำามันเช้ือเพลิงทุก

เดือนไม่ต่ำากว่าท่ีระบุไว้ในสัญญา	ดังน้ัน	นอกจากค่าเช่าสถานี

บริการท่ีบริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำาไรจากการ

จำาหน่ายน้ำามันให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของ

บริษัทรายหน่ึง	ท้ังน้ี	บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำานึงถึงผลประโยชน์

ท่ีคาดว่าจะได้รับ	และความเส่ียงต่างๆ	ท่ีมี	โดยเปรียบเทียระหว่าง

การท่ีบริษัทดำาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำามันเอง และการท่ีบริษัทให้

บุคคลอ่ืนเช่าเพ่ือดำาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำามัน

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	รายการดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผล	และก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท

175.19

0.59

0.72

187.22

-

0.72

113.58

-

175.19

0.59

-

-

73.64

-

o	จำาหน่ายโดยบริษัท

o	จำาหน่ายโดยบริษัทย่อย

-	บริษัท	และบริษัทย่อยค้าส่ง

น้ำามันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์

ซึ่งเป็นตัวแทนจำาหน่ายน้ำามัน

ของบริษัท

รายได้ค่าขนส่ง

o	ขนส่งโดยบริษัท

o	ขนส่งโดยบริษัทย่อย

-	บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการ

ขนส่งและขนถ่ายน้ำามันเช้ือเพลิง

จากภูบดินทร์	โดยเรียกเก็บ

ค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัท

ขนส่งน้ำามันให้กับภูบดินทร์

รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน

-	บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการ

น้ำามันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

สัญญาเช่าสถานีบริการน้ำามัน

ระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์

(รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

เช่าสถานีบริการน้ำามันระหว่าง

บริษัทกับภูบดินทร์	แสดงอยู่ใน

ส่วนท่ี	2	ข้อท่ี	4.	เร่ืองทรัพย์สิน

ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจใน

หัวข้อที่	4.2.2	เรื่องสัญญาที่

สำาคัญสำาหรับการเช่าและให้

เช่าพื้นที่เพื่อดำาเนินธุรกิจ)

3.	บริษัท	ภูบดินทร์	จำากัด

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556

-	บริษัทกำาหนดวงเงินขายเช่ือให้กับภูบดินทร์	โดยพิจารณาจาก

ปัจจัยต่างๆ	เช่น	ลักษณะการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและ

ผลการดำาเนินงาน	ระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้าของบริษัท	ประวัติการ

ชำาระเงิน	โดยกำาหนดระยะเวลาในการชำาระเงินเท่ากับ	30	วัน	

ในปี 2556

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล	เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติ	และมีการ

กำาหนดเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป	ท้ังน้ี	

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพ้ืนท่ีสถานีบริการน้ำามันท่ีภูบดินทร์เช่า

บริษัทเพ่ือดำาเนินธุรกิจ	ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ท่ีต้องการระยะเวลาในการขายเช่ือค่อนข้างนานแม้ว่าบริษัทจะ

เป็นผู้ดำาเนินการสถานีบริการน้ำามันในพ้ืนท่ีดังกล่าวเอง ก็จำาเป็น

ต้องให้ระยะเวลาในการขายเช่ือกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่น้อย

กว่าท่ีบริษัทพิจารณากำาหนดให้ภูบดินทร์

-	เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ	

มีประสิทธิภาพ	บริษัทจึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงาน

ใหม่	และพนักงานปัจจุบันให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

งาน	และพัฒนาทักษะความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน	

โดยบริษัทได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขึ้นภายในคลังน้ำามัน

หนองแค	จังหวัดสระบุรี	และจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่าง

สม่ำาเสมอ

-	บริษัทจำาเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยสำาหรับพนักงานที่เข้ารับ

การฝึกอบรมในแต่ละครั้ง	บริษัทจึงได้สำารองห้องพักภายใน

รีสอร์ทของแสนสำาราญใจ	เนื่องจากที่พักดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจาก

สถานที่ฝึกอบรมของบริษัทประกอบกับอัตราค่าบริการอยู่ใน

อัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล	เนื่องจากบริษัทจำาเป็นต้องจัดฝึกอบรม

พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายการดังกล่าวเป็น

รายการค้าปกติ	และมีการกำาหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็น

ไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

-

1.46

5.25

-

-

1.08

4.88

-

-

0.38

0.37

-

ลูกหนี้การค้า

o บริษัท

o บริษัทย่อย

-	ภูบดินทร์มีภาระหนี้การค้า

ท่ีเกิดจากการซ้ือน้ำามันเช้ือเพลิง

จากบริษัทและบริษัทย่อย 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำาระ

เงินทีบ่ริษทัตกลงไว้กับภบูดนิทร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม

พนักงาน

o บริษัท

o บริษัทย่อย

-	บริษัทชำาระค่าที่พักอาศัย

อาหาร	และเครื่องดื่ม	ให้กับ

แสนสราญใจ	สำาหรับพนักงาน

ของบริษัทที่เข้ารับการฝึกอบรม

4.	บริษัท	แสนสราญใจ

จำากัด	(	“แสนสราญใจ”)

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556

-	บริษัทมีความประสงค์ในการจัดต้ังบริษัทย่อยเพ่ือดำาเนินธุรกิจ

ค้าส่งน้ำามันเพ่ิมเติม	จึงได้มอบหมายให้	นางสุขวสา	ภูชัชวนิชกุล	

เป็นผู้ดำาเนินการจัดต้ังบริษัท	แอตลาส	ออยล์	จำากัด	(“ALO”)	

และบริษัท	แอนดีส	ออยล์	จำากัด	(“ADO”)	ข้ึนเม่ือวันท่ี	23	

พฤศจิกายน	2554	ซ่ึงท้ัง	ALO	และ	ADO	มีทุนจดทะเบียน

ท่ีเรียกชำาระแล้ว	1.00	ล้านบาท	โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จำานวน	10,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	100	บาท	ท้ังน้ี

นางสุขวสา	ภูชัชวนิชกุล	ถือหุ้นจำานวน	9,998	หุ้น	คิดเป็น

ร้อยละ	99.98	ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำาระแล้ว

-	นอกจากน้ี	บริษัทยังมอบหมายให้	นางสุขวสา	ภูชัชวนิชกุล	

เป็นผู้ดำาเนินการจัดต้ังบริษัท	กาแฟพันธ์ุไทย	(“กาแฟพันธ์ุไทย”)	

เพ่ือดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายกาแฟ	ภายในสถานีบริการน้ำามัน	PT	

โดยจัดต้ังเม่ือวันท่ี	19	กันยายน	2555	และมีทุนจดทะเบียน

ท่ีเรียกชำาระแล้ว	5.00	ล้านบาท	โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จำานวน	50,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	100	บาท	ท้ังน้ี

นางสุขวสา	ภูชัชวนิชกุล	ถือหุ้นจำานวน	49,998	หุ้น	คิดเป็น

ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำาระแล้ว

-	ภายหลังการจัดต้ังบริษัท	บริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ	ALO	

จำานวน	9,997	หุ้น	หุ้นสามัญของ	ADO	จำานวน	9,997	หุ้น	

และหุ้นสามัญของกาแฟพันธุไทย	จำานวน	49,997	หุ้น	ในราคา

หุ้นละ	100	บาท	ท้ังสามบริษัท	ซ่ึงเท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	

ส่งผลให้ภายหลังการเข้าทำารายการดังกล่าว	ท้ัง	ALO,	ADO	

และกาแฟพันธ์ุไทย	มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	โดยบริษัท

ถือหุ้นร้อยละ	99.97	ร้อยละ	99.97	และร้อยละ	99.99	ของทุน

จดทะเบียนท่ีเรียกชำาระแล้ว ตามลำาดับ

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี

ความเหมาะสม	และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง

บริษัทย่อยของบริษัท

-	รายการดังกล่าวเป็นเง่ือนไขปกติในการให้กู้ยืมของสถาบัน

การเงินท่ีจะให้กรรมการ	ค้ำาประกันเพ่ิมเติมจากสินทรัพย์อ่ืน

ของบริษัท

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้ำาประกันจาก

กรรมการ	ซ่ึงสมเหตุสมผล	และบริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใน

การค้ำาประกันดังกล่าว	อย่างไรก็ตามสถาบันการเงิน	1	แห่ง

ได้อนุมัติปลดภาระการค้ำาประกันของกรรมการท่านน้ีเรียบร้อยแล้ว

5.00

-

-

400

1,200

120 120

-
-

ค้ำาประกันเงินกู้ยืมของบริษทักับ

สถาบันการเงิน 2 แห่ง ดังนี้

-	วงเงินกู้ยืมระยะยาว

-	วงเงินค้ำาประกันการซ้ือสินค้า

(L/G)

-	วงเงินลีสซิ่ง	และเช่าซื้อ

การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

จากกรรมการ

-	บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท	แอตลาส	ออยล์	จำากัด

(“ALO”)	และบริษัทแอนดีส	

ออยล์	จำากัด	(“ADO”)	ในปี

2554	และซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท	กาแฟพันธุ์ไทย	จำากัด

(“กาแฟพันธุ์ไทย”)	ในปี	2555

จากนางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

ทำาให้ภายหลังการทำาธุรกรรม

ดังกล่าว	ALO	ADO	และ

กาแฟพันธุ์ไทย	มีสถานะเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท	โดย

บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.97	

ร้อยละ	99.97	และร้อยละ	

99.99	ตามลำาดับ

6.	นายพิทักษ์	รัชกิจประการ

5.	นางสุขวสา	ภูชัชวนิชกุล

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556

-	รายการดังกล่าวเป็นเง่ือนไขปกติในการให้กู้ยืมของสถาบันการ

เงินท่ีจะให้กรรมการ	ค้ำาประกันเพ่ิมเติมจากสินทรัพย์อ่ืนของ

บริษัท

-	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้ำาประกันจาก

กรรมการ	ซ่ึงสมเหตุสมผล	และบริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการ

ค้ำาประกันดังกล่าว	อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินได้อนุมัติปลด

ภาระการค้ำาประกันของกรรมการท่านน้ีเรียบร้อยแล้ว

400 -

1,200 -

ค้ำาประกันเงินกู้ยืมของบริษทักับ

สถาบันการเงิน	1	แห่ง	ดังนี้

-	วงเงินกู้ยืมระยะยาว

-	วงเงินค้ำาประกันการซ้ือสินค้า

(L/G)

7.	นายรังสรรค์	พวงปราง

ความจำาเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกัน
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
 1. ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา

	 บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ในช่วงเริ่ม
ต้นประกอบธุรกิจคา้สง่น้ำามนัเช้ือเพลงิให้กับลกูค้าทีเ่ป็นกลุม่ผูป้ระกอบ
การประมง	และโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้	ต่อมาบริษัทได้ขยาย
ไปสู่ธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิงภายในสถานีบริการ	 เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าออกไปสู่ผู้ใช้รถยนต์	 และผู้ใช้น้ำามันรายย่อย	 บริษัทจึงจัดตั้ง
บริษัทย่อยที่ช่ือ	 บริษัท	 ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน	 จำากัด	 เพื่อ
ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามันของ
บริษัท	โดยสถานีบริการน้ำามันของบริษัทใช้เครื่องหมายการค้า	“PT”	
นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการลงทุนเป็นเจ้าของคลังน้ำามันเช้ือเพลิงอีก
หลายแห่งเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามัน
เชื้อเพลิงของบริษัท	 อย่างไรก็ตามในช่วงปี	 2540	 ที่ประเทศไทย
ประสบปัญหาค่าเงิน	บริษทัได้รับผลกระทบจากวิฤตการณด์งักลา่วจน
ส่งผลให้บริษัทต้องปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน	 และชะลอ
การลงทุนต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว ภายหลังจากท่ีบริษัทสามารถปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีท้ังหมดในปี	2552	บริษัทได้รับสินเช่ือ
จากสถาบันการเงินต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลงทุนใน
สินทรัพย์หลักที่ใช้	 ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามัน
เชื้อเพลิง ได้แก่ สถานีบริการน้ำามัน และรถบรรทุกน้ำามัน ต้ังแต่ปี 
2552	เป็นต้นมา	ธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงของบริษัทเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมาก

	 ในปี	 2555	และ	2556	บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการเท่ากับ	41,723.68	ล้านบาท	และ	47,694.19	ล้านบาท	ตาม
ลำาดับ	 โดยรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่สำาคัญ	 เป็นรายได้
จากการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิง	 ซ่ึงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องตามการ
เติบโตของธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง	ทั้งนี้	 การลงทุน
เพิ่มจำานวนสถานีบริการน้ำามัน	PT	ประเภท	COCO	และรถบรรทุก
น้ำามันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้ธุรกิจ 
ค้าปลกี	และคา้สง่น้ำามนัเช้ือเพลงิของบรษิทัเติบโตข้ึนอย่างมนียัสำาคัญ	
แต่การลงทุนของบริษัทยังส่งให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน	 เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การขาย	 และบริหารท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน	 
ค่าเช่า	และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	และ
ค่าซ่อมแซม	มแีนวโนม้เพิม่ข้ึนตามสนิทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ	 โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 1,325.79	 ล้าน
บาท	และ	1,963.79	ล้านบาทในปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	
โดยมสีดัสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบรหิารต่อรายไดอ้ยู่ทีร่อ้ยละ	3.2	
และร้อยละ	4.1	ในปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	และบริษัทมี
กำาไรสุทธิเท่ากับ	340.37	ล้านบาท	และ	312.33	ล้านบาท	ในปี	2555	
และ 2556 ตามลำาดับ 

2. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
	 บริษทัมรีายได้จากการขายสนิคา้และให้บรกิารเท่ากับ	41,723.68	
ล้านบาท	และ	47,694.19	ล้านบาท	ในปี	2555	และ	2556	ตาม
ลำาดบั	การเพิม่ข้ึนของรายไดจ้ากการขายสนิค้า	และให้บรกิารเป็นผล
มาจากการขยายตวัของธรุกิจจำาหนา่ยน้ำามนัเช้ือเพลงิทีเ่ป็นธรุกิจหลกั 
ทั้งนี้	รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ	ประกอบไปด้วยรายได้
ดังต่อไปนี้

	 1)	รายได้จากการจำาหน่ายสินค้า
	 ในปี	 2555	และ	 2556	บริษัทมีรายได้จากการจำาหน่ายสินค้า
เท่ากับ	41,710.41	ล้านบาท	และ	47,682.95	ล้านบาท	ตามลำาดับ	
โดยรายได้จากการจำาหน่ายสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มหลักๆ	
ได้แก่	1)	รายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิง	และ	2)	รายได้จาก
การจำาหน่ายสินค้าอื่น

	 	 1.1)	รายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิง
  บริษัทมีรายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงเท่ากับ 
41,422.53	ลา้นบาทและ	47,422.41	ลา้นบาทในป	ี2555	และ	2556	
ตามลำาดบั	หรอืคิดเป็นปริมาณน้ำามนัทีจ่ำาหนา่ยเทา่กับ	1,372.53	ลา้น
ลิตร	และ	1,577.50	ล้านลิตร	ในปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	
รายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงเป็นรายได้ท่ีสำาคัญของรายได้
จากการขายสินค้า	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 99.3	 และร้อยละ	 99.1	
ของรายได้รวมจากการขายสินค้าและบริการในปี	2555	และ	2556	
ตามลำาดับ ทั้งนี้ รายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงสามารถแบ่ง
ออกได้ตามกลุ่มธุรกิจการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงที่สำาคัญได้ดังนี้
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รายได้จากการค้าปลีกนำ้ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการนำ้ามันของ
บริษัท
	 รายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก
การค้าปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามันของบริษัท	ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	 47.6	 และร้อยละ	 61.7	 ของรายได้จากการ
จำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงในปี 2555 และ 2556 ตามลำาดับ ทั้งนี้ 
รายได้จากการค้าปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามันของ
บริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่แสดงในตารางข้างบน
 
	 ปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้รายได้จากการค้าปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงผ่าน
สถานีบริการน้ำามันของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ได้แก	่
การที่บริษัทลงทุนเพิ่มจำานวนสถานีบริการน้ำามัน	PT	ที่บริษัทเป็น
ผู้ดำาเนินงาน	(“สถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO”)	อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่ผ่านมา	โดย	มีจำานวน	272	สถานี	ณ	สิ้นปี	2554	เพิ่มขึ้น
เป็น	 397	 สถานี	 ณ	 สิ้นปี	 2555	 และ	 551	 สถานี	 ณ	 สิ้นปี	 
2556 ส่งผลให้ปริมาณน้ำามันเชื้อเพลิงที่จำาหน่ายผ่านสถานีบริการ
น้ำามันประเภท COCO เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการค้าส่งนำา้มนัเชือ้เพลิงให้กบัตัวแทนจำาหน่ายนำา้มนัของ
บริษัท
	 ในปี	 2556	 รายได้จากการค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับตัวแทน
จำาหน่ายน้ำามันของบริษัทลดลงจากปี	2555	ร้อยละ	7.50	โดยสัดส่วน
รายได้จากการค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของ
บริษัทมีแนวโน้มลดลง	เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทเน้นการลงทุนเพ่ิม
สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO เป็นหลัก เน่ืองจากอัตรากำาไรจาก
การค้าส่งน้ำามันให้กับตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันของบริษัทต่ำากว่าอัตรากำาไร
จากการค้าปลีกน้ำามันผ่านสถานีบริการน้ำามันของบริษัท	 รวมถึงบริษัท
ให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกตัวแทนจำาหน่ายน้ำามันท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่าสถานีบริการน้ำามัน	PT	ประเภท	DODO	จะมีมาตรฐานการ
ให้บริการเทียบเท่าสถานีบริการน้ำามัน	PT	ประเภท	COCO

 

รายได้จากการค้าส่งนำ้ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้านำ้ามันรายอื่นและ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
	 ในปี	2555	และ	2556	บริษัทมีรายได้จากการค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง
ให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	 13,629.46	
ล้านบาท	และ	10,697.48	ล้านบาทตามลำาดับ	โดยรายได้ในส่วนนี้
ของปี	2556	ลดลงร้อยละ	21.51	จากปีก่อน	การลดลงของปริมาณ
น้ำามันเชื้อเพลิงที่จำาหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่น	เป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ทีส่ง่ผลให้รายได้ในสว่นนีล้ดลง	โดยเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัลดการ
จำาหนา่ยสง่ให้กับผูค้า้น้ำามนัรายอืน่	เนือ่งจากการจำาหนา่ยให้กับลกูค้า
กลุ่มดังกล่าวมีอัตรากำาไรขั้นต้นจะไม่สูงมาก

	 	 1.2)	รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าอื่น
	 	 รายได้อืน่เกิดจากการจำาหน่ายสนิค้าอืน่ท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจ
คา้ปลกีและค้าสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิ	ซ่ึงได้แก่	การจำาหนา่ยสนิค้าอปุโภค	
และบริโภคผ่านร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการน้ำามัน	 PT	 และ
การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ	 ภายในสถานี
บริการน้ำามัน	 PT	 รวมถึงการจำาหน่ายสินค้าอื่นภายในสถานีบริการ
น้ำามนั	PT	โดยบริษทัมรีายได้จากการจำาหนา่ยสนิค้าอืน่เท่ากับ	287.88	
ล้านบาท	และ	260.53	ล้านบาท	ในปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	
คิดเป็นเพียงร้อยละ	 0.7	 และร้อยละ	 0.5	 ของรายได้รวมจากการ
จำาหน่ายสินค้าในปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ

 2) รายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิง
 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิงตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	เท่ากับ	518.56	ล้านบาท	และ	665.05	ล้านบาท	ใน
ปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง	 อย่างไร
ก็ตาม เมือ่พจิารณารายไดจ้ากการให้บรกิารขนสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิตาม
งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทมีรายได้จากการให้
บรกิารขนสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิเพยีงเทา่กับ	13.27	ลา้นบาท	และ	11.25	
ล้านบาท	ใน	ปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	ซึ่งต่ำากว่างบการเงิน
เฉพาะกิจการคอ่นข้างมาก	เนือ่งจากเนน้การให้บรกิารกับ	PTC	และ

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

255425552556

11,905.46 43.219,728.41 47.629,261.76 61.7

7,029.76 25.58,064.67 19.57,463.17 15.7

27,545.54

8,610.33

100.0100.0100.0

31.3

41,422.53

13,629.46 32.9

47,422.41

10,697.48 22.6

1.	รายได้จากการค้าปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการ
น้ำามันของบริษัท (สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO)

รวมรายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิง

2.	รายได้จากการค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับตัวแทน		
จำาหน่ายน้ำามันของบริษัท 
(สถานีบริการน้ำามันประเภท DODO)

3.	รายได้จากการค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามัน
รายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
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บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำามันเชื้อเพลิงตามมาตรา	10	ดังนั้น	บริษัท
จงึรบัรูร้ายได้จากการให้บริการขนสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิในงบการเงินรวม
เฉพาะรายได้จากการให้บริการกับบุคคลภายนอกเทา่นัน้	ซ่ึงได้แก่	การ
ให้บริการขนส่ง	 และขนถ่ายน้ำามันเช้ือเพลิงกับลูกค้าในธุรกิจค้าส่ง
น้ำามนัเช้ือเพลงิเฉพาะรายท่ีไมม่รีถบรรทุกน้ำามนั	และตอ้งการให้บรษิทั
ขนส่งน้ำามันให้ ทั้งนี้ สาเหตุที่รายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำามัน
เชื้อเพลิงตามงบการเงินรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 เกิดจาก
ในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทเน้นการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ำามัน 
เชื้อเพลิงภายในกลุ่มเป็นหลัก

รายได้อื่น
	 บริษัทมีรายได้อื ่นเท่ากับ	 95.64	 ล้านบาทและ	 162.72	
ล้านบาท	ในปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	คิดเป็นร้อยละ	0.2	
และร้อยละ	 0.3	 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี	
2555	และ	2556	โดยรายได้อื่นที่สำาคัญ	ได้แก่	รายได้จากการให้
เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น	คิดเป็นร้อยละ	47.3	และร้อยละ	24.2	
ของรายได้อื่นในปี 2555 และ 2556 ตามลำาดับ รายได้จากการ
ให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่นประกอบไปด้วย	1)	รายได้จากการ
ให้บริการรับฝากน้ำามันเชื้อเพลิง	 ที่เกิดจากการที่บริษัทให้บริการ
เก็บรักษาน้ำามันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำามันรายอื่นไว้ภายในคลังน้ำามัน
ของบริษัท และ 2) รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการ
น้ำามัน	PT	ที่เกิดจากการที่	PTC	ตกลงให้ผู้ประกอบการรายย่อย	
เช่น	ร้านกาแฟ	ร้านอาหาร	และร้านซ่อมรถ	เป็นต้น	เช่าพื้นที่
ภายในสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO เพื่อดำาเนินธุรกิจ 
นอกจากนี้	บริษัทยังมีรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบัน
การเงิน เป็นต้น

ต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าและให้บริการ
	 บริษัทมีต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าและให้บริการเท่ากับ	
39,991.38	ล้านบาท	และ	45,435.19	ล้านบาท	ในปี	2555	และ	
2556	 ตามลำาดับ	 ต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าและให้บริการ	
สามารถแบ่งออกเป็นต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้า	และต้นทุนจาก
การให้บริการ ดังนี้

	 	 1)	ต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้า
	 	 บริษัทมีต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าในปี	 2555	 และ	
2556	 เท่ากับ	39,984.43	ล้านบาท	และ	45,428.94	ล้านบาท	
ตามลำาดับ	โดยต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น	
2	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ต้นทุนจากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิง	และ	2)	
ต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าอื่น

	 	 	 1.1)	ต้นทุนจากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิง
	 	 	 ต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าเกือบทั้งหมด
เป็นต้นทุนจากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิง	ซึ่งได้แก่	ต้นทุนน้ำามัน
ที่บริษัทซื้อจากไทยออยล์	 และผู้ค้าน้ำามันรายอื่นเพื่อจำาหน่ายใน

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง	โดยบริษัทมีต้นทุนจากการ
จำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงในปี	2555	และ	2556	เท่ากับ	39,717.04	
ล้านบาทและ	45,189.10	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยคิดเป็นร้อยละ	
99.3	 และร้อยละ	 99.5	 ของต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าในปี	
2555 และ 2556 

 บริษัทมีต้นทุนจากการจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำามันทั้งหมดที่จำาหน่าย
ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง	โดยปริมาณน้ำามันทั้งหมดที่จำาหน่ายใน
ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในปี	2556	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.9	จากปีก่อน

	 	 1.2)	ต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าอื่น
	 	 บริษัทมีต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าอื่นเท่ากับ	 267.39	
ล้านบาท	และ	239.85	ล้านบาท	ในปี	2555	และ	2556	ต้นทุนจากการ
จำาหน่ายสินค้าอ่ืนท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 ต้นทุนจากการจำาหน่ายสินค้าอุปโภค
และบริโภคผ่านร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการน้ำามัน	PT	ต้นทุนจาก
การจำาหน่ายสินค้าอ่ืนจึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการจำาหน่ายสินค้า
อุปโภคและบริโภคภายในร้านสะดวกซ้ือ	ท่ีเพ่ิมข้ึนตามจำานวนร้านสะดวก
ซ้ือ	PT	Mart	และ	Max	Mart	ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี	

 2) ต้นทุนจากการให้บริการขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิง
 ต้นทุนจากการให้บริการขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิงประกอบด้วย ต้นทุน
ค่าน้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับรถบรรทุกน้ำามัน	และค่าเส่ือมราคารถบรรทุก
น้ำามัน	และส่วนควบ	และค่าเบ้ียประกันภัยรถบรรทุกน้ำามัน	โดยบริษัท
มีต้นทุนจากการให้บริการขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิงตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการในปี	2555	และ	2556	เท่ากับ	270.31	ล้านบาท	และ	369.53	
ล้านบาท	 โดยเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการให้บริการขนส่ง	 และขนถ่ายน้ำามัน
เช้ือเพลิงให้กับ	 PTC	 และบริษัทย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิงตาม
มาตรา	10	เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเช้ือ
เพลิง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนจาการให้บริการขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิงตาม
งบการเงินรวมมีแนวโน้มลดลง	โดยในปี	2555	และ	2556	มีจำานวน
เท่ากับ	 6.95	 ล้านบาท	 และ	 6.25	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 เน่ืองจาก
สัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับบุคคล
ภายนอกต่อรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำามันเช้ือเพลิง

กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น
	 ในปี	 2555	 และ	 2556	 บริษัทมีกำาไรขั้นต้นเท่ากับ	 1,732.30	
ล้านบาท	และ	2,259.00	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยกำาไรข้ันต้นส่วนใหญ่
เป็นกำาไรที่ เ กิดจากธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง	 
การขยายตัวอย่างมีนัยสำาคัญของธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามันในช่วงท่ี
ผ่านมา เป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้บริษัทมีกำาไรข้ันต้นเพิ่มข้ึน บริษัทมี
อัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	4.2		และร้อยละ	4.7	ในปี	2555	
และ	 2556	 ซ่ึงเพิ่มข้ึนเนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจค้า
ปลีกน้ำามันเช้ือเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามันของบริษัทสูงกว่าธุรกิจ 
ค้าส่งน้ำามัน
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,325.79	ล้านบาท	และ	
1,963.79	ล้านบาท	ในปี	2555	และ	2556	ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารของบริษัทมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก	และ
ค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงในช่วงท่ีผ่านมา	โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 1)	 ค่าตอบแทนพนักงาน	 2)	 ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	3)	ค่าเช่าและสิทธิการเช่าตัดจ่าย	4)	ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และค่าส่งเสริมการขาย	

	 1)	ค่าตอบแทนพนักงาน
	 ค่าตอบแทนพนักงานประกอบไปด้วย	เงินเดือน	โบนัส	สวัสดิการ
พนักงาน	 และเงินสมทบประกันสังคม	 และกองทุนทดแทน	 เป็นต้น	
ท้ังน้ี	 การประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามัน
ของบริษัท และธุรกิจขนส่ง และขนถ่ายน้ำามันเช้ือเพลิงได้ส่งผลให้บริษัท
จำาเป็นต้องมีพนักงานปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานเป็นจำานวนมาก	โดย
เฉพาะพนักงานประจำาสถานีบริการน้ำามันและพนักงานขับรถบรรทุก
น้ำามัน	 ค่าตอบแทนพนักงานจึงเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย	และบริหารท่ี
สำาคัญของบริษัท	โดยในปี	2555	และ	2556	ค่าตอบแทนพนักงานคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	47.0	และร้อยละ	48.1	ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร ตามลำาดับ

	 บริษัทมีค่าตอบแทนพนักงานเท่ากับ	622.80	ล้านบาท	และ	944.38	
ล้านบาท	ในปี	2555	และ	2556	 ท้ังน้ี	การเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทน
พนักงานในช่วงท่ีผ่านมา เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการลงทุนเพ่ิมจำานวน
สถานีบริการน้ำามัน	 PT	 ประเภท	 COCO	 อย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา	
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามัน
ของบริษัท และการลงทุนเพ่ิมจำานวนรถบรรทุกน้ำามันเป็นจำานวนมาก 
เพ่ือรองรับความต้องการขนส่ง	และขนถ่ายน้ำามันของ	PTC	และบริษัท
ย่อยซ่ึงเป็นผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิงตามมาตรา	10	ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเติบโต
ของธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	ทำาให้บริษัทจำาเป็นต้องเพ่ิม
จำานวนพนักงานประจำาสถานีบริการน้ำามัน และพนักงานขับรถบรรทุก
ตามจำานวนสถานีบริการน้ำามัน และรถบรรทุกน้ำามันท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือ
รองรับการขยายสถานีบริการน้ำามัน	PT	ประเภท	COCO	ในอนาคต	
บริษัทยังรับพนักงานใหม่เป็นจำานวนมากเข้ามาฝึกอบรมเพ่ือเตรียมตัว
เป็นผู้จัดการสถานีบริการน้ำามันท่ีจะเปิดให้บริการใหม่ตามท่ีบริษัทต้ังเป้า
หมายไว้ นอกจากน้ี บริษัทยังเพ่ิมจำานวนพนักงานในส่วนงานต่างๆ ท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร	 เช่น	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ	 เป็นต้น	 เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต	

	 2)	ค่าเส่ือมราคาและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
	 ในการดำาเนินธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงของบริษัท	
และบริษัทย่อย	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนเป็นเจ้าของสถานีบริการ
น้ำามัน	รถบรรทุกน้ำามัน	และคลังน้ำามัน	เพื่อให้บริษัทสามารถบริหาร
จัดการการขนส่ง และขนถ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง และการสำารองน้ำามัน

ให้เพียงพอสำาหรับการจำาหน่ายน้ำามัน และเหมาะสมกับเงินทุนหมุนเวียน
ท่ีต้องใช้สำาหรับสำารองน้ำามัน	รวมถึงการจำาหน่ายน้ำามันไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายกลุ่มต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 บริษัทจึงมีท่ีดินอาคาร	 และ
อุปกรณ์เป็นหน่ึงในสินทรัพย์หลัก	ค่าเส่ือมราคาจึงเป็นหน่ึงในค่าใช้จ่าย
ในการขาย	และบริหารท่ีสำาคัญ	โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	7.9	และ
ร้อยละ	8.5		ของค่าใช้จ่ายในการขาย	และบริหารในปี	2555	และ	
2556	 โดยท่ีบริษัทยังคงลงทุนเพ่ือเพ่ิมจำานวนสถานีบริการน้ำามัน	 PT	
ประเภท	 COCO	 อย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลให้บริษัทมีค่าเส่ือมราคาท่ีเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการขาย	และบริหารเพ่ิมข้ึน	โดยเท่ากับ	104.74	ล้านบาท	
และ	166.35	ล้านบาทในปี	2555	และ	2556	

	 บรษิทัมค่ีาซ่อมแซมทรัพย์สนิเทา่กับ	57.26	ลา้นบาท	และ	49.50	
ล้านบาท	ในปี	2555	และ	2556	โดยค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	4.3	และร้อยละ	2.5	ของค่าใช้จ่ายในการขาย	และ
บริหารในปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	โดยค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่สำาคัญ	ได้แก่	ค่าซ่อมแซมสถานีบริการน้ำามันใหม่	และค่าปรับปรุง
และตกแต่งสถานบีรกิารน้ำามนั	PT	เดิม	เพือ่ปรบัปรงุภาพลกัษณข์อง
สถานีบริการน้ำามัน	โดยค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น	จึงเป็นผลมา
จากการลงทุนขยายสถานีบริการน้ำามันที่เพิ่มขึ้นด้วย

	 3)	ค่าเช่าและสิทธิการเช่าตัดจ่าย
	 ในการดำาเนนิธุรกิจค้าปลกีน้ำามนัเช้ือเพลงิผา่นสถานบีรกิารน้ำามนั
ของบรษิทั บริษทัเนน้การเช่าสถานบีริการน้ำามนัท่ีเจา้ของสถานบีรกิาร
น้ำามนัไมป่ระสงคท์ีจ่ะดำาเนนิกิจการต่อมาปรับปรงุ	และเปิดให้บริการ
สถานีบริการน้ำามัน	PT	ส่งผลให้ค่าเช่า	และสิทธิการเช่าตัดจ่ายเป็น
หนึ่งในค่าใช้จ่ายในการขาย	และบริการที่สำาคัญของบริษัท	 โดยในปี	
2555	และ	2556	ค่าเช่าและสิทธิการเช่าตัดจ่ายคิดเป็นร้อยละ	10.5	
และร้อยละ	 10.9	 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 ตามลำาดับ	 
ค่าเช่าและสิทธิการเช่าตัดจ่ายท่ีสำาคัญคือค่าเช่าที่ดินท่ีบริษัทเช่าเพื่อ
ดำาเนนิธรุกิจสถานบีริการน้ำามนั (สถานบีริการน้ำามนัประเภท COCO) 
การลงทุนเพิม่จำานวนสถานบีรกิารน้ำามนั	PT	ประเภท	COCO	อย่าง
ตอ่เนือ่งในช่วงทีผ่า่นมาจงึเป็นเหตุผลหลกัทีท่ำาให้ค่าเช่า	และสทิธกิาร
เช่าตัดจ่ายของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	 ในปี	 2555	และ	
2556	 บริษัทมีค่าเช่าและสิทธิการเช่าตัดจ่าย	 เท่ากับ	 139.09	 
ล้านบาท	และ	213.97	ล้านบาท

	 4)	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าส่งเสริมการขาย
	 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	และส่งเสริมการขายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารหน่ึงท่ีสำาคัญของบริษัท	โดยในปี	2555	และ	2556	
บริษัทมีค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	 และค่าส่งเสริมการขาย	 เท่ากับ	
150.75	ล้านบาท	และ	231.90	ล้านบาท	ตามลำาดับ	คิดเป็นร้อยละ	
11.4	และร้อยละ	11.8	ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	โดยค่า
โฆษณาประชาสัมพันธ์	 และค่าส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมข้ึนในปี	 2556	
เกิดจาก	1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก
น้ำามนัเช้ือเพลงิ	และการสนับสนนุสนิคา้สง่เสรมิการขายให้กับตัวแทน
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จำาหน่ายน้ำามันของบริษัท (สถานีบริการน้ำามันประเภท DODO) ก็ยัง
คงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง	
2)	คา่โฆษณาประชาสมัพนัธบ์รษิทั	และสถานบีรกิารน้ำามนัของบรษิทั
ผ่านสื่อโทรทัศน์	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมโทรทัศน์ได้รับรู้ถึง 
ภาพลักษณ์ใหม่ของสถานีบริการน้ำามัน	PT

ต้นทุนทางการเงิน
	 ในปี	2555	และ	2556	บริษัทต้นทุนทางการเงินเท่ากับ	55.87	
ลา้นบาท	และ	65.11	ลา้นบาท	ตามลำาดับ	โดยบรษิทัมตีน้ทนุทางการ
เงินเพิ่มข้ึน	 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาทางการเงินเพิ่มข้ึน	
จากการลงทุนเพื่อเพิ่มจำานวนรถบรรทุกน้ำามันอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง	

ภาษีเงินได้
	 บริษัทมีภาษีเงินได้เท่ากับ	105.91	ล้านบาท	และ	80.49	ล้าน
บาท	ในปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	โดยภาษีเงินได้ที่บริษัทต้อง
ชำาระในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกำาไรสุทธิ

กำาไรสุทธิ
	 บริษัทมีกำาไรสุทธิในปี	2555	และ	2556	เท่ากับ	340.37	ล้าน
บาท	และ	313.33	ล้านบาท	ตามลำาดับ	กำาไรสุทธิของบริษัท	ในปี	
2556	ลดลงเล็กน้อยจากปี	2555	โดยในปี	2556	ที่ผ่านมาธุรกิจค้า
ปลกีและค่าสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิมกีารเตบิโต	และเนน้ไปทีธุ่รกิจคา้ปลกี
ผา่นสถานบีรกิารของบริษทั	ซ่ึงมอีตัรากำาไรข้ันต้นสงูกว่าช่องทางการ
จำาหน่ายอื่นๆ ทำาให้บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น แต่บริษัทก็ต้อง
มีการเพิ่มจำานวนพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธรุกิจ	รวมทัง้มค่ีาใช้จา่ยท่ีเพิม่ข้ึนจากคา่เช่า	และสทิธตัิดจำาหนา่ย	คา่
เสื่อมราคา	และค่าสาธารณูปโภค	ที่เพิ่มขึ้นตามจำานวนสถานีบริการ
น้ำามนัท่ีเพิม่ข้ึน	รวมถึงการเพิม่ข้ึนของคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์	และ
ค่าส่งเสริมการขายจากการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใหม่ของสถานี
บรกิารน้ำามนั	PT	ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง	ทำาให้มค่ีาใช้จา่ยในการขาย
และบริหารเพิม่ข้ึนจาก	1,325.79	ลา้นบาท	ในปี	2555	เป็น	1,963.79	
ล้านบาท ในปี 2556

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
	 ณ	สิน้ปี	2555	และ	2556	บริษทัมสีนิทรัพย์รวมเท่ากับ	3,915.53	
ล้านบาท	และ	5,971.15	ล้านบาท	ตามลำาดับ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	52.5	
การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์รวมของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว	 มาจาก
การเพิ่มข้ึนของเงินสด	 และรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้อื่น	 สินค้าคงเหลือ	 และท่ีดินอาคารและอุปกรณ์	 ซ่ึงเพิ่มข้ึน
สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจการค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง

ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท	และบริษัทย่อย	และเนื่องจากบริษัทเน้น
การลงทุน	 และเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำามัน	 คลังน้ำามัน	 และรถ
บรรทุกน้ำามันเป็นหลัก	 เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุม	 และบริหาร
จดัการได้อย่างครบวงจร	ตัง้แต่การขนสง่น้ำามนั	เก็บรกัษาและสำารอง
น้ำามนั	และการจำาหนา่ย	และสง่มอบน้ำามนัให้กับลกูค้าในแตล่ะธรุกิจ	
บรษิทัจงึมกีารลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรค่อนข้างมาก	โดยสนิทรพัย์ถาวร
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	53.4	และร้อยละ	54.8	ของสินทรัพย์รวม	ณ	
สิ้นปี 2555 และ 2556 ตามลำาดับ

	 1)	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 บริษัทมีลูกหนี้การค้า	และลูกหนี้อื่น	ณ	สิ้นปี	2555	และ	2556	
เท่ากับ	277.16	ล้านบาท	และ	387.50	ล้านบาท	ตามลำาดับ	หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	7.1	และ	ร้อยละ	6.5	ของสินทรัพย์รวม	ณ	
สิ้นปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 1.1)	ลูกหนี้การค้า
	 	 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ	 ณ	 สิ้นปี	 2555	 และ	 2556	
เท่ากับ	127.11	ล้านบาทและ	111.88	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ลูกหนี้
การคา้ของบรษิทั	และบรษิทัย่อยเกิดจากการขายเช่ือสนิค้าและบรกิาร
ให้กับลกูคา้บางรายท่ีได้รบัวงเงินขายเช่ือจากบรษิทั	ทำาให้	ณ	สิน้งวด
บัญชี	บริษทัมยีอดหนีจ้ากการขายเช่ือทีร่อเรียกเก็บจากลกูคา้ดังกลา่ว	
ทั้งนี้	 สำาหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำามันเช้ือเพลิงภายในสถานีบริการน้ำามัน
ของบริษัท	การขายส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด	โดยลูกค้าต้องชำาระ
เงินทนัททีีเ่ติมน้ำามนั	ในขณะท่ีธรุกิจคา้สง่น้ำามนัเช้ือเพลงิให้กับตัวแทน
จำาหน่ายน้ำามันของบริษัท	 และธุรกิจค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ค้า
น้ำามันรายอื่น	 และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	 การขายส่วนใหญ่
เป็นการขายเชื่อ	อยา่งไรก็ตาม	ลูกค้าส่วนใหญบ่ริษัทจะกำาหนดระยะ
เวลาขายเชื่อไม่เกิน	3	วัน	ในขณะที่ลูกค้าบางส่วนบริษัทกำาหนดให้
ต้องชำาระเงินล่วงหน้าก่อนสั่งซ้ือน้ำามันเช้ือเพลิงแต่ละครั้ง	 สัดส่วน
ลกูหนีก้ารคา้ของบริษทัจงึไมส่งูมากเมือ่เปรียบเทียบกับรายได้จากการ
ค้าปลีกและค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงของบริษัทและบริษัทย่อย
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	 	 1.2)	ลูกหนี้อื่น
  บริษัทมีลูกหนี้อื่นที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ เช่น สิทธิ
การเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ครบ	 1	 ปี	 เงินมัดจำาค่าสินค้า	 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	ลูกหน้ีกรมสรรพากร	และเงินชดเชยกองทุนน้ำามัน
เชื้อเพลิงค้างรับ	เป็นต้น	ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีลูกหนี้อื่น	เท่ากับ	
275.61	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2555	ซึ่งเท่ากับ	150.06	
ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้นจากสิทธิการเช่า	และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ครบ
กำาหนดภายในปี	 และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น	 เนื่องจากบริษัทมี 
ค่าเช่าสถานีบริการน้ำามันจ่ายล่วงหน้าเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมจำานวนสถานี
บริการน้ำามัน

	 2)	สินค้าคงเหลือ
	 บรษิทัมสีนิค้าคงเหลอื	ณ	สิน้ปี	2555	และ	2556	เทา่กับ	861.76	
ล้านบาท	และ	1,298.88	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยสินค้าคงเหลือท่ี
สำาคัญ	ได้แก่	น้ำามันเช้ือเพลิงซ่ึงเก็บสำารองอยู่ในคลังน้ำามันของบริษัท	
และถังสำารองน้ำามันภายในสถานีบริการน้ำามันของบริษัท (สถานีบริการ
น้ำามันประเภท	COCO)	แม้ว่าสินค้าคงเหลือจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุก
ปีตามการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงของ
บริษัท และบริษัทย่อย ทำาให้บริษัทจำาเป็นต้องเก็บรักษา และสำารอง
น้ำามันไว้สำาหรับจำาหน่ายปลีก และส่งเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่เม่ือพิจารณา
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียพบว่าบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถท่ีดีในการบริหารจดัการปริมาณน้ำามนั
สำารองทีอ่ยู่ในคลงัน้ำามนัของบริษทั	และถังสำารองน้ำามนัภายในสถานี
บริการน้ำามนัประเภท COCO รวมกับการบริหารจดัการกองรถขนสง่
น้ำามันที่มีประสิทธิภาพ	ทำาให้บริษัทสามารถขนส่งน้ำามันจากโรงกลั่น
ไปยังสถานีบริการน้ำามันประเภท COCO ที่ต้องการน้ำามันเชื้อเพลิง 
และส่งมอบน้ำามันเช้ือเพลิงให้กับลูกค้าได้ในแต่ละวัน	 จึงสามารถ
สำารองน้ำามันในระดับที่ไม่สูงมากแต่ยังสามารถสร้างยอดขาย และ
การเติบโตในธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง

	 3)	ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
	 บริษัทมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์	 ณ	 สิ้นปี	 2555	 และ	 2556	
เท่ากับ	 2,089.38	 ล้านบาท	และ	 3,271.49	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	53.4	และร้อยละ	54.8	ของสินทรัพย์รวม	ท่ีดิน
อาคาร	และอุปกรณ์ของบริษัท	และบริษัทย่อยที่สำาคัญ	ได้แก่	คลัง
น้ำามัน สถานีบริการน้ำามันประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำามัน 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึน้ในปี	2556	มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลงทุนเพิม่จำานวนสถานบีรกิารน้ำามนัประเภท COCO และรถบรรทกุ
น้ำามันเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา	 โดยจำานวนสถานีบริการน้ำามัน
ประเภท	COCO	และรถบรรทุกน้ำามันเพิ่มขึ้น	เป็น	551	สถานี	และ	
336	คนั	ณ	สิน้ปี	2556	และมกีารลงทนุในคลงัน้ำามนัเพิม่ข้ึนทีจ่งัหวัด
พิษณุโลก	 ทำาให้	 ณ	 สิ้นปี	 2556	 บริษัทมีคลังน้ำามันกระจายอยู่ 
ทั่วประเทศ	ทั้งสิ้น	8	แห่ง

หนี้สิน
	 บริษัทมีหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2555	และ	2556	เท่ากับ	2,544.71	
ล้านบาทและ	 2,782.71	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.4	 
หนีส้นิรวมของบรษิทัเพิม่ข้ึน	โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ข้ึนของ
เจ้าหนี้การค้า	 และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 ที่เพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตของธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิง

	 1)	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	 บริษัทมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน	ณ	ส้ินปี	2555	และ	2556	
เท่ากับ	 1,086.79	 ล้านบาท	 และ	 1,523.94	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	27.8	และร้อยละ	25.5	ของหน้ีสินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวม ณ ส้ินปี 2555 และ 2556 ตามลำาดับ มีรายละเอียดดังน้ี

ล้านบาทล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละร้อยละ

31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2555 
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2556 
(ตรวจสอบ)

4.16 3.00.30 0.20.01 0.0

29.76 21.555.79 40.122.66 18.5

87.95 63.769.11 49.687.55 71.4

4.85 3.50.96 0.70.20 0.2

11.39 8.213.11 9.412.28 10.0

138.11 100.0139.27 100.0122.70 100.0

(7.08) (5.1)(12.16) (8.7)(10.82) (8.8)

131.03 94.9127.11 91.3111.88 91.2

ภายในกำาหนดระยะเวลาชำาระหนี้

มากกว่า	180	วันแต่ไม่เกิน	360	วัน

รวม

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าสุทธิ

มากกว่า	360	วัน

มากกว่า	90	วันแต่ไม่เกิน	180	วัน

เกินกว่ากำาหนดเวลาชำาระหนี้

ไม่เกิน 90 วัน



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) 109

	 1.1)	เจ้าหน้ีการค้า
	 	 เจ้าหน้ีการค้าของบริษัท	และบริษัทย่อย	ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ี
การค้าท่ีเกิดจากการซ้ือน้ำามันเช้ือเพลิงจาก	ไทยออยล์	ท่ีผ่านมาบริษัท	
และบริษัทย่อยมีการส่ังซ้ือน้ำามันจากไทยออยล์เพ่ิมข้ึนทุกปี	 ไทยออยล์
จึงมีการเพ่ิมวงเงินขายเช่ือน้ำามันให้กับบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เพียง
พอกับปริมาณการส่ังซ้ือน้ำามันของบริษัท	และบริษัทย่อย	เจ้าหน้ีการค้า
ของบริษัทจึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก	 และ
ค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	โดยบริษัทมีเจ้าหน้ีการค้า	เท่ากับ	1,000.52	ล้าน
บาท	และ	1,343.97	ล้านบาท	ณ	ส้ินปี	2555	และ	2556	อย่างไร
ก็ตาม	 อัตราการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงใน
ช่วงท่ีผ่านมาสูงกว่าการปรับเพ่ิมวงเงินขายเช่ือของผู้ค้าน้ำามัน	บริษัทจึง
ต้องชำาระเงินค่าน้ำามันเช้ือเพลิงก่อนกำาหนดระยะเวลาการขายเช่ือท่ีผู้ค้า
น้ำามันกำาหนดให้	โดยมีระยะเวลาในการชำาระหน้ีเฉล่ียอยู่ระหว่าง	8-9	
วัน	 ท้ังน้ี	 การเติบโตของธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิงอย่าง
มากในช่วงท่ีผ่านมา	 ทำาให้บริษัทมีสภาพคล่องจากการดำาเนินงานเพ่ิม
ข้ึน	 บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการท่ีบริษัทต้องชำาระเงินค่าน้ำามัน
เช้ือเพลิงก่อนกำาหนดระยะเวลาการขายเช่ือท่ีผู้ค้าน้ำามันกำาหนด

	 1.2)	เจ้าหน้ีอ่ืน
	 เจ้าหน้ีอ่ืนท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 เงินรับล่วงหน้า	 และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
โดยบริษัทมีเจ้าหน้ีอ่ืน	ณ	ส้ินปี	2555	และ	2556	เท่ากับ	79.12	ล้าน
บาท	และ	153.18	ล้านบาท	ตามลำาดับ	โดยบริษัทมีเจ้าหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อน	 เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึนจาก	 24.25	 ล้านบาท
เป็น	91.09	ล้านบาท

 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ประกอบไปด้วย	 เงินเบิกเกินบัญชี	
(O/D)	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 เงินกู้ยืมระยะยาว	และหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน	 โดยบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมดเท่ากับ	
1,325.54	ล้านบาท	และ	1,121.18	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2555	และ	
2556 ตามลำาดับ ในช่วงของการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทจะมีเงิน 
กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2556

บริษัทสามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
ทัว่ไปเปน็ครัง้แรก	ทำาให้บรษิทัมเีงินทนุในการหมนุเวียนในการดำาเนนิ
ธุรกิจ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจึงลดลงเล็กน้อย ณ สิ้นปี 2556 
อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากบริษัทยังคงลงทุนเพิ่มจำานวนสถานบริการ
น้ำามนัประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำามนัอย่างต่อเนือ่งในปี 2556 
และบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าซ้ือรถบรรทุกน้ำามันกับสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน	
ซึ่งทำาให้หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจาก	582.95	ล้านบาท	
ณ	สิ้นปี	2555	เป็น	1,001.23	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 บริษัทมีส่วนของผู้ของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำานาจควบคุม)	เท่ากับ	1,370.74	ล้านบาท	และ	3,188.35	ล้าน

บาท	ณ	สิ้นปี	2555	และ	2556	ตามลำาดับ	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่เกิดข้ึนในปี	 2556	 และเพิ่มข้ึนจากการ
เสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรกในเดือนพฤษภาคม	2556	โดย
บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน	420.00	ล้านหุ้น	(มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท)	ในราคาเสนอขายหุ้นละ	3.90	บาท	ทำาให้
บริษัทมีทุนที่ออก	และเรียกชำาระแล้วเพิ่มขึ้น	420.00	ล้านบาท	จาก	
1,250.00	ล้านบาทเป็น	1,670.00	ล้านบาท	และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จำานวน	1,185.43	ล้านบาท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ	0.87	เท่า	ลดลดงจาก	1.86	เท่า	ณ	สิ้นปี	2555	แม้ว่าบริษัท
ยังคงลงทุนเพิม่จำานวนสถานบีรกิารน้ำามนั	PT	ประเภท	COCO	และ
รถบรรทกุน้ำามนัอย่างตอ่เนือ่ง เนือ่งจากไดร้บัเงินเพิม่ทนุจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม	
2556 มาใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ

4. การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
 บรษิทัมกีระแสเงินสดจากการดำาเนินงานเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งใน
ช่วงที่ผ่านมา	 โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน	 เท่ากับ	
687.74	ล้านบาท	และ	607.12	ล้านบาท	ในปี	2555	และ	2556	
ตามลำาดับ	 ทั้งนี้	 ปัจจัยที่สำาคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจาก
การดำาเนนิงานในแต่ละปี	มาจากกำาไรสทุธิ	โดยบริษทัมกีำาไรก่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลในปี	 2555	และ	2556	 เท่ากับ	446.28	ล้านบาท	
และ	392.82	ล้านบาท	ตามลำาดับ	กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีเพ่ิมข้ึน
เป็นผลมาจากการลงทุนเพิ่มจำานวนสถานีบริการน้ำามัน	PT	ประเภท	
COCO และรถบรรทกุน้ำามนั ทีท่ำาให้บริษทัสามารถจำาหนา่ยปลกี และ
ส่งน้ำามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นในทุกปี

	 	 นอกจากนี้	 การบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ	 ที่ส่ง
ผลให้บริษัทมีอัตราส่วน	Cash	Cycle	ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ก็เป็นอีก
ปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี	ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการลงทุนเป็นเจ้าของคลังน้ำามัน	และ
รถบรรทุกน้ำามนัของบรษิทั ทำาให้บรษิทัสามารถบรหิารจดัการปรมิาณ
น้ำามันสำารองอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ย	เท่ากับ	8.17	วันในปี	2554	ลดลงเหลือ	6.80	วัน	ในปี	2555	
และเท่ากับ	8.51	วันในปี	2556

	 บรษิทัยงัมกีารบรหิารจดัการลกูหนีก้ารคา้อยา่งเหมาะสมในชว่ง
ที่ผ่านมา	 โดยบริษัทกำาหนดวงเงินขายเชื่อ	 และระยะเวลาในการ
ขายเชื่อให้กับลูกค้าโดยพิจารณาตามความเหมาะสม	 และความ
จำาเป็นสำาหรับลูกค้าแต่ละราย	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงที่ผ่าน
มาจึงลดลงอย่างต่อเนื ่อง	โดยบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี ่ย
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เท่ากับ	2.08	วัน	ในปี	2554	ลดลงเหลือ	1.20	วัน	ในปี	2555	และ
เท่ากับ	0.99	วัน	ในปี	2556

	 แม้ว่าปริมาณน้ำามันท่ีบริษัทสั่งซ้ือน้ำามันจากไทยออยล์จะเพิ่มสูง
ข้ึนอย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากธุรกิจค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง
เตบิโตข้ึนอย่างมากในช่วงทีผ่า่นมา	จนสง่ผลให้วงเงินขายเช่ือท่ีบริษทั
ได้รับจากไทยออยล์เพิ่มข้ึนในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของ
ปริมาณน้ำามันที่บริษัทสั่งซ้ือจากไทยออยล์	 บริษัทจึงต้องชำาระเงิน
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงก่อนครบกำาหนดระยะเวลาการขายเชื่อที่ได้รับจาก
ไทยออยล์	 โดยบริษัทมีระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ	 8.58	 วัน	 
ในปี	2554	ลดลงเหลือ	7.98	วัน	ในปี	2555	และเท่ากับ	9.42	วัน	
ในปี 2556 จากการดำาเนินการที่อธิบายข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมี
อัตราส่วน	Cash	Cycle	ที่ค่อนข้างดี	โดยมีอัตราส่วน	Cash	Cycle	
เท่ากับ	1.67	วัน	ในปี	2554	ลดลงเหลือ	0.02	วัน	ในปี	2555	และ
เท่ากับ	0.08	วัน	ในปี	2556	ซึ่งหมายความว่าบริษัทใช้ระยะเวลาใน
การจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิง	 และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ใกล้เคียง
กับระยะเวลาท่ีบรษิทัต้องชำาระเงินคา่น้ำามนัเช้ือเพลงิให้กับผูค้้าน้ำามนั	
ส่งผลให้บริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนลดลง

กระแสเงินสดจากการลงทุน
 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีจำานวน	1,189.38	ล้านบาท	ในปี	2556	ทั้งนี้	กระแสเงินสด
ส่วนใหญ่บริษัทใช้ไปสำาหรับการซ้ือสินทรัพย์ถาวร	 และสิทธิการเช่า	
เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มจำานวนสถานีบริการ	 น้ำามัน	 PT	
ประเภท COCO และรถบรรทุกน้ำามันอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี	นอกจากนี้	บริษัทยังใช้กระแสเงินสดบางส่วนสำาหรับการซื้อ
สนิทรัพย์เพือ่ใช้ในการปรับปรุงภาพลกัษณข์องสถานบีริการน้ำามนั	PT	
ประเภท	COCO	ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

5. อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง
 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่ากับ	0.89	เท่า	และ	1.20	เท่า	
ณ สิ้นปี 2555 และ 2556 ตามลำาดับ แสดงว่าในกรณีที่บริษัทต้อง
ชำาระคืนหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดบริษัทยังสามารถใช้สินทรัพย์
หมนุเวียนท้ังหมดมาชำาระหนีส้นิหมนุเวียนได้ท้ังหมด แสดงให้เห็นถึง
สภาพคลอ่งของบริษทัทีค่่อนข้างดี	แมว่้าในช่วงท่ีผา่นมาธรุกิจค้าปลกี
และค้าสง่น้ำามนัเช้ือเพลงิของบรษิทัจะเตบิโตข้ึนอย่างมาก	สง่ผลให้มี
เจา้หนีก้ารค้าเพิม่ข้ึนตามปริมาณน้ำามนัท่ีสัง่ซ้ือเพิม่ข้ึน	พร้อมทัง้มหีนี้
สนิตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีครบกำาหนดภายใน	1	ปี	เพิม่ข้ึนตามการลงทุน
เพิ่มจำานวนรถบรรทุกน้ำามันในแต่ละปี แต่บริษัทก็มีเงินสดท่ีได้จาก
การดำาเนินงานเพื่อมาหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
 ในปี 2555 และ 2556 บริษัทมีอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 

4.15	และร้อยละ	4.74	ตามลำาดับ	อัตรากำาไรขั้นต้นใน	ปี	2556	มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี	2555	เนื่องจากในช่วงปลายปี	2556	บริษัท
เริ่มลดสัดส่วนการค้าส่งน้ำามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำามันรายอื่น	และ
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม	ซ่ึงมอีตัรากำาไรข้ันต้นต่ำากว่าธุรกิจค้าปลกี
น้ำามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำามันของบริษัท อย่างไรก็ตาม ใน
ปี	 2556	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย	 และบริหารเพิ่มข้ึนตามการ
ขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก	และค้าส่งน้ำามันเช้ือเพลิง	รวมท้ังมีค่าใช้จ่าย
การโฆษณาประชาสมัพนัธ	์สง่ผลให้กำาไรสทุธขิองบรษิทัลดลงเลก็นอ้ย	
โดยมีอัตรากำาไรสุทธิในปี	 2555	 และ	 2556	 เท่ากับร้อยละ	 0.81	 
และร้อยละ	0.65	ตามลำาดับ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
	 ในปี	2556	บริษทัมกีารลงทุนเพิม่จำานวนสถานบีรกิารน้ำามนั	PT	
ประเภท COCO และรถบรรทุกเป็นจำานวนมาก จะเห็นได้จำานวน
สถานีบริการน้ำามันประเภท	COCO	ที่เพิ่มขึ้นจาก	397	สถานี	ณ	
สิ้นปี	2555	เป็น	551	สถานี	ณ	สิ้นปี	2556	และจำานวนรถบรรทุก
ที่เพิ่มจาก	236	คัน	ณ	สิ้นปี	2555	เป็น	336	คัน	ณ	สิ้นปี	2556	
ซ่ึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างรายได้และกำาไรให้บริษัทอัตราส่วน
แสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานในปี 2556 จึงลดลงจากร้อยละ 
9.93	ในปี	2555	เป็นร้อยละ	6.32	ในปี	2556

6. ปจัจยัและอทิธพิลทีอ่าจมผีลตอ่การดำาเนนิงาน หรอืฐานะการเงิน
ในอนาคต

ความผันผวนของค่าการตลาด
	 บริษัทเน้นการลงทุนเป็นเจ้าของคลังน้ำามันหลายแห่งที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 เพื่อให้สามารถกระจายน้ำามันไปสู่ลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว	 และกองรถบรรทุกน้ำามันขนาดใหญ่	 เพื่อให้สามารถ
ขนสง่	และขนถ่ายน้ำามนัเช้ือเพลงิไปยังคลงัน้ำามนัตา่งๆ	สถานบีรกิาร
น้ำามัน	 และจุดส่งมอบน้ำามันให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำามันได้อย่าง
รวดเร็ว	 และตรงต่อเวลา	 รวมถึงสถานีบริการน้ำามัน	PT	ประเภท	
COCO เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึง และจำาหน่ายปลีกน้ำามันไปยัง
กลุ่มผู้ใช้น้ำามันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การ
ลงทุนเป็นเจ้าของสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวได้ส่งผลให้บริษัทมีค่าเช่า	
และสิทธิการเช่าตัดจ่าย	 ค่าสาธารณูปโภค	 ค่าเสื่อมราคา	 และค่า
ซ่อมแซมเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย	และบริหารที่สำาคัญ	รวมถึงบริษัท
ยังต้องมีจำานวนพนักงานเพิ่มข้ึนตามการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรดัง
กล่าว	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานจึงเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย	 และ
บริหารอีกประเภทที่มีความสำาคัญ	ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การจำาหน่ายน้ำามัน และรายได้จากการจำาหน่ายน้ำามัน ดังนั้น หากใน
อนาคตปริมาณการจำาหนา่ยน้ำามนัเช้ือเพลงิของบริษทั	และบริษทัย่อย
ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ		หรือค่าการตลาดสำาหรับการจำาหน่ายน้ำามัน
เช้ือเพลิงลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	 เนื่องจากภาครัฐกำาหนดมาตรการ
ควบคุมราคาน้ำามัน	 ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยได้
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	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีความเห็นว่าปริมาณการจำาหน่ายน้ำามัน
เฉลี่ยต่อสถานีบริการของบริษัทยังมีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีก	 เนื่องจาก
ท่ีผ่านมาสถานีบริการน้ำามันของบริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
กลุ่ม	 การปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำามันอย่างต่อเนื่อง	
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมา	รวมถึงการนำาบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 น่าจะช่วยให้สถานีบริการน้ำามัน
ของบริษทัเป็นทีรู้่จกัในวงกว้างมากข้ึน และทำาให้ปริมาณการจำาหนา่ย
น้ำามันเฉลี่ยต่อสถานีบริการเพิ่มสูงข้ึน	 สำาหรับความเสี่ยงในเรื่องค่า
การตลาด	บริษัทมีความเห็นว่าหากมีผลกระทบก็จะเป็นเพียงผลกระ
ทบในระยะสั้น	 เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อภาครัฐมีการกำาหนดมาตรการ
ควบคมุราคาขายปลกีน้ำามนัก็จะดำาเนนิการในระยะเวลาไมน่าน	และ
หากมีความจำาเป็นต้องควบคุมราคาในระยะยาว	ภาครัฐก็จำาเป็นต้อง
มีมาตรการอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีก	 และค้าส่งน้ำามัน
เช้ือเพลิงไม่ให้ได้รับผลกระทบจนอาจส่งผลต่อการจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิง
ให้กับประชาชนทั่วไปได้ เช่น การลดอัตราการจัดเก็บเงินสมทบ 
เข้ากองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง และการนำาเงินสมทบกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง
มาจ่ายชดเชยให้กับผู้ประกอบการ เป็นต้น ภายหลังการกำาหนด
มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ	 ค่าการตลาดก็จะปรับเพิ่มข้ึนไปยัง
ระดับที่เหมาะสมอีกครั้ง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท	
และบริษัทย่อย	รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยในรายงานประจำา
ปี	งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำาเสมอ	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	และ
ผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินที่น่าเชื่อ
ถือและมีข้อมูลเพียงพอ 

	 ในการน้ี	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สอบทาน
คุณภาพของงบการเงิน	 และประเมินระบบการควบคุมภายใน	 โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีน้ีแล้ว
	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	ระบบควบคุมภายในของ
บริษัทสามารถสร้างความเช่ือม่ันได้ว่างบการเงินของบริษัทได้แสดง
ฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงานอย่างถูกต้องในสาระสำาคัญ 

พล.ต.อ.

	 	 (	สุนทร	ซ้ายขวัญ	)
  ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
     เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  พีทีจี  เอ็นเนอยี จำากัด  (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของเฉพาะบริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสำาหรับปีสิ้นสุด	วันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนอ
งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการ
เงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
หลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน	 วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการ
เงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	 การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้น
โดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม
 
	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียง
พอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของ
เฉพาะบริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	
2556	 และผลการดำาเนินงานรวม	 และผลการดำาเนินงานเฉพาะ
กิจการ	และ	กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	สำาหรับ
ปีส้ินสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

	 					บริษัท	สอบบัญชีดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนช่ันแนล	จำากัด

	 					(นางสุวิมล		กฤตยาเกียรณ์)
	 					ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน		2982

วันท่ี		27		กุมภาพันธ์		2557

บริษัท  พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำาหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556 
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1. ข้อมูลทั่วไป
	 ชื่อ	 :	 บริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	
	 การจดทะเบียน	 :	 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2538	 และ
	 	 	 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 จำากัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	 2554
	 ที่อยู่สำานักงานใหญ่	 :	 เลขที่	 90	อาคารไซเบอร์เวิร์ลด	ทาวเวอร์	 เอ	ชั้นที่	 33	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	 เขตห้วยขวาง
	 	 	 กรุงเทพมหานคร
	 ลักษณะธุรกิจ	 :	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 วัสดุอุปกรณ์สำาหรับสถานีบริการนำ้ามัน
	 อื่นๆ	 :	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้านำ้ามัน	 ตามมาตรา	 7,	 10	 และ	 11	 แห่งพระราชบัญญัติ
	 	 	 การค้านำ้ามันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 2543	 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำาหนด

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและ 
 นำาเสนองบการเงิน

	 2.1	เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีไ้ด้จดัทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตวิิชาชีพ 
	 บัญชี	พ.ศ.2547	และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 โดยกระทรวงพาณิชย์	ลงวันที่	 28	กันยายน	2554	 
	 เรื่อง	 กำาหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน	 พ.ศ.2554	 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
	 ตลาดหลักทรัพย์	 ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
	 พ.ศ.2535	
	 	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ	จดัทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบ 
	 ของรายการในงบการเงิน	 ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
	 2.2	งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงเป็นบริษัทใหญ่และงบ 
	 	 การเงินบริษัทย่อยซ่ึงบริษัท	 พีทีจี	 เอ็นเนอยี	 จำากัด	 (มหาชน)	 เข้าถือหุ้นหรือมีอำานาจควบคุมอย่างเป็นสาระสำาคัญใน 
  บริษัทย่อย ดังนี้

อตัราการถอืหุ น้รอ้ยละ ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ ์

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด 99.99 99.99 สถานีบริการนำ้ามัน บริษัทย่อย

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด 99.98 99.98 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทย่อย

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด 99.97 99.97 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทย่อย

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด 99.98 99.98 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทย่อย

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด 99.98 99.98 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทย่อย

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด 99.97 99.97 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทย่อย

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด 99.97 99.97 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทย่อย

บริษัท	 พิเรนีส	 ออยล์	 จำากัด	 99.97 99.97 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทย่อย

บริษัท	 โอลิมปัส	 ออยล์	 จำากัด 99.97 99.97 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทย่อย

บริษัท	 กาแฟพันธุ์ไทย	 จำากัด	 99.99 99.99 จำาหน่ายกาแฟ บริษัทย่อย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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	 	 2.3	ในการจัดทำางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท	ซึ่งบริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จำากัด	(มหาชน)	มีอำานาจ 
	 ควบคุมในบริษัทเหล่านั้นหลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันแล้ว	 โดยบริษัทฯ	 ได้นำาบริษัทย่อยเข้ามาจัดทำางบ 
	 การเงินรวมตั้งแต่วันที่มีอำานาจควบคุม
	 	 2.4	การตัดบัญชีรายการระหว่างบริษัทในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 กับส่วนของผู้ถือหุ้นโดยถือหลักการตัดบัญชีเป็น 
	 เงินลงทุนร้อยละ	 100	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายอื่น	 แสดงเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
	 	 2.5	งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินรวม	และผลการดำาเนินงานรวมของบริษัท	พีทีจี	 
	 เอ็นเนอยีจำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อยเท่านั้น	 การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	 อาจมีข้อจำากัดด้าน 
	 ลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทย่อยที่นำางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม
	 	 2.6	การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี
	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ 
	 ทางบัญชี	 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2556	 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้	

  มาตรฐานการบัญชี
	 	 ฉบับที่	 12	 ภาษีเงินได้
	 	 ฉบับท่ี	 20	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือ 
    จากรัฐบาล
	 	 ฉบับที่	 21	 (ปรับปรุง	 2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 	 ฉบับที่	 8	 ส่วนงานดำาเนินงาน

  การตีความมาตรฐานการบัญช ี
	 	 ฉบับที่	 10	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	 -	 กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 
    ดำาเนินงาน
	 	 ฉบับที่	 21	 ภาษีเงินได้	 -	 การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
	 	 ฉบับที่	 25	 ภาษีเงินได้	 -	 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

	 	 มาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้น 
	 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้	 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 12	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้

	 	 2.7	มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
	 ในระหว่างงวดปัจจบัุน	สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว	ให้ใช้มาตรฐาน 
	 การรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้	 
 ดังต่อไปนี้ 
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	 เรื่อง	 วันที่มีผลบังคับใช้
 มาตรฐานการบัญชี 
	 ฉบับที่	 1	 (ปรับปรุง	 2555)	 การนำาเสนองบการเงิน	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 7	 (ปรับปรุง	 2555)	 งบกระแสเงินสด	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 12	 (ปรับปรุง	 2555)	 ภาษีเงินได้	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 17	 (ปรับปรุง	 2555)	 สัญญาเช่า	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 18	 (ปรับปรุง	 2555)	 รายได้	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 19	 (ปรับปรุง	 2555)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 1	 มกราคม	 2557	
	 ฉบับที่	 21	 (ปรับปรุง	 2555)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 24	 (ปรับปรุง	 2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 28	 (ปรับปรุง	 2555)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 31	 (ปรับปรุง	 2555)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 34	 (ปรับปรุง	 2555)	 งบการเงินระหว่างกาล	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 36	 (ปรับปรุง	 2555)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 38	 (ปรับปรุง	 2555)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 1	 มกราคม	 2557

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ฉบับที่	 2	 (ปรับปรุง	 2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 3	 (ปรับปรุง	 2555)	 การรวมธุรกิจ	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 4	 	 สัญญาประกันภัย	 1	 มกราคม	 2559
	 ฉบับที่	 5	 (ปรับปรุง	 2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 8	 (ปรับปรุง	 2555)	 ส่วนงานดำาเนินงาน	 1	 มกราคม	 2557

 การตีความมาตรฐานการบัญชี 
	 ฉบับที่	 15	 	 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 27	 	 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 29	 	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 32	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 –	 ต้นทุนเว็บไซต์	 1	 มกราคม	 2557

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
	 ฉบับที่	 1	 	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
	 	 	 	 	 การบูรณะ	 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 4	 	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 5	 	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและ
	 	 	 	 	 การปรับปรุงสภาพแวดล้อม	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 7	 	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 29
	 	 	 	 	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 10	 	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 12	 	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 13	 	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 17	 	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	 1	 มกราคม	 2557
	 ฉบับที่	 18	 	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	 1	 มกราคม	 2557

	 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีที่มาตรฐานการบัญชี	
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมีผลบังคับใช้	 ซึ่ง
ยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
	 	 3.1.1	 รายได้จากการขาย	รบัรูเ้มือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของสนิค้าทีม่นียัสำาคัญไป 
	 	 	 ให้กับผูซ้ื้อแล้ว	และจะไม่รบัรูร้ายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยังมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิค้าท่ีขายไปแล้วนัน้	หรอืมคีวามไม่แน่นอน 
	 	 	 ท่ีมนียัสำาคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนัน้	หรือไม่อาจวัดมลูค่าของจำานวนรายได้และต้นทนุทีเ่กิดข้ึนได้อย่าง 
	 	 	 น่าเชื่อถือ	 หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
	 	 3.1.2	 รายได้จากการให้บริการ	 รับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้ว
	 	 3.1.3	 รายได้ค่าเช่าจากสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	 รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
	 	 3.1.4	 ดอกเบ้ียรับ	 รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา	 เงินปันผลรับ	 รับรู้ในวันที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีสิทธิได้รับ 
	 	 	 เงินปันผล
	 	 3.1.5	 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย	 รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	หมายถึง	เงนิสด	เงนิฝากธนาคารและเงนิฝากสถาบันการเงิน	ซึ่งถึงกำาหนดรับคืนภายใน 
	 ระยะเวลาไม่เกิน	 3	 เดือน	 (ไม่รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ติดภาระคำ้าประกัน)
 3.3 เงินลงทุนชั่วคราว
	 	 เงินลงทนุช่ัวคราว	 หมายถึง	 เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำาทีม่กีำาหนดระยะเวลาไม่เกิน	 12	 เดอืน	 และไม่ตดิภาระ 
	 คำ้าประกัน	 และเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด	 ซ่ึงบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า	 แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
	 ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันท่ีในงบการเงิน	 แสดงเป็นกำาไรและขาดทุนจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุน 
	 ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย	 แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่าง 
	 ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการกำาไร	 (ขาดทุน)	 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 และรับรู้จำานวน 
	 สะสมในบัญชีเงินลงทุนเผือ่ขายในส่วนของผูถื้อหุ้น
 3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณการจากลูกหนี้ท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้และอาศัยประสบการณ์ในการเก็บหนี้ท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์	 
	 ลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
 3.5 การตีราคาสินค้าคงเหลือ
	 	 ผลิตภัณฑ์นำ้ามันปิโตรเลียม	แสดงในราคาทุน	(วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	แล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่าสินค้า 
	 อุปโภคบริโภค	แสดงในราคาทุน	 (วิธีถัวเฉลี่ย)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	แล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่านำ้ามันหล่อลื่น	แสดงในราคาทุน	 
	 (วิธีถัวเฉลี่ย)	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	แล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงสำาหรับ 
	 สินค้าที่เสื่อมสภาพ	 เสียหาย	 ล้าสมัยและค้างนาน
 3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 แสดงด้วยวิธีราคาทุน	 (Cost	 Method)	 หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า	 (ถ้ามี)
 3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	ได้แก่	อสงัหาริมทรพัย์ท่ีถือครองเพือ่หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรอืจากมลูค่าท่ีเพิม่ข้ึนหรือ 
	 ท้ังสองอย่าง	 ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติในธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้า	 หรือให้บริการ	 หรือใช้ในการบริหาร 
	 งานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	 และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
	 สินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาสำาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ	 20-50	 ปี
 3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	 	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม	 และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์	 ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์	 รวมถึงต้นทุนของวัสดุ	 
	 แรงงานทางตรง	และต้นทุนทางตรงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์	เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม 
	 ความประสงค์	 ต้นทุนในการรื้อถอน	 การขนย้าย	 การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์	 และต้นทุนการกู้ยืม
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	 	 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 
	 ได้บันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำาคัญแยกต่างหากจากกัน
	 	 ต้นทนุในการเปลีย่นแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน	อาคารและอปุกรณ์	ถ้ามคีวาม 
	 เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น	 และสามารถวัดมูลค่า 
	 ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ	 ช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี	 ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อม 
	 บำารุง	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
	 	 ค่าเสือ่มราคาคำานวณจากมลูค่าเสือ่มสภาพของอาคาร	และอปุกรณ์	ซ่ึงประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรัพย์หรอืต้นทุนการเปลีย่น 
	 แทนอืน่หักด้วยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์	คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสนิทรพัย์	แสดงได้ดงันี้

	 อาคาร	 20	 –	 40	 ปี
	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 5	 ปี
	 เครื่องมือและอุปกรณ์	 5	 –	 40	 ปี
	 เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน	 5	 ปี
	 ยานพาหนะ	 5	 และ	 10	 ปี

 3.9 สิทธิการเช่า 
	 	 สิทธิการเช่าเป็นสิทธิตามสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้ที่ดิน	 แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 ค่า	 ตัดจำาหน่าย 
	 คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
 3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ได้แก่	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดยวิธี 
	 เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ	 5	 ปี
 3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์และเงินลงทุน	 เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า 
	 สนิทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า	โดยพจิารณาจากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนของสนิทรัพย์	หากมรีาคาตำา่กว่าราคาตามบัญชีถือว่าสนิทรพัย์ 
	 นั้นเกิดการด้อยค่า	 ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 และบริษัทฯ	 จะบันทึกกลับรายการจาก 
	 การด้อยค่าต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
	 	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์	 หมายถึง	 ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์	 แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	 
	 และจะประมาณจากสินทรัพย์แต่ละรายการ	 หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 แล้วแต่กรณี
 3.12 สัญญาเช่าระยะยาว 
	 	 สัญญาเช่าดำาเนินงาน
	 	 สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์	 ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า	 บันทึกเป็นสัญญาเช่า 
	 ดำาเนินงาน	 ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดังกล่าว	 รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่าในอัตรา 
 เส้นตรง
	 	 สัญญาเช่าการเงิน
	 	 สัญญาเช่าระยะยาวท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่	 ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า 
	 การเงิน	สญัญาเช่าการเงินจะบันทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเช่าหรือมลูค่าปัจจบัุนสทุธิของจำานวนเงินที่ 
	 ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	 
	 ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตลอดอายุสญัญาเช่า	สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่มราคา 
	 ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า	 หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตำ่ากว่า
 3.13 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 3.13.1	 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับกรรมการของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ตามมาตรา	90	ของพระ 
	 	 ราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535	โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้องทีจ่่ายให้กับกรรมการในฐานะผูบ้ริหาร
	 	 3.13.2	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน	 และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร	 
	 	 และให้แก่ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 อันได้แก	่ 
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	 	 ผูจ้ดัการหรอืผูด้ำารงตำาแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา	และผูซ่ึ้งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าระดับบรหิารรายทีส่ี่ 
	 	 ทุกราย	 และให้หมายความรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป 
  หรือเทียบเท่า
 3.14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	 	 รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย	 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  - ภาษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบัน
	 	 	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละปี	 เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น	และคำานวณภาษี 
	 	 เงินได้ตามที่กำาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร	 พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น 
	 	 รัษฎากร	 ฉบับที่	 530
  - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ 
	 	 หนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น	 โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้น 
  รอบระยะเวลารายงาน
	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ	แต่รับรูส้นิทรพัย์ 
	 ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หักภาษ	ีรวมท้ังผลขาดทุนทางภาษท่ีียังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมคีวามเป็นไป 
	 ได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษแีละ 
 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
	 	 บรษิทัฯ	และบริษทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีทกุวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน	และ 
	 จะปรบัลดมลูค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะไม่มกีำาไรทางภาษเีพยีงพอต่อการนำา 
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถื้อหุ้น	หากภาษทีีเ่กิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการ 
	 ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
 3.15 ประมาณการทางบัญชี
	 	 การจัดทำางบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป	 ฝ่ายบริหารต้องใช้ประมาณการและการต้ังข้อสมมติฐานบาง 
	 ประการ	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนจริง 
 ภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำานวนเงินที่ประมาณไว้
	 	 บรษิทัฯ	และบริษทัย่อยได้ตัง้ประมาณการและข้อสมมตฐิานต่อเหตุการณ์ในอนาคต	เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ 
	 ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง	 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป	 ณ	 
	 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	 ได้แก่	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	 และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	 
	 การประมาณการในเรื่องต่างๆ	 ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
 3.16 ประมาณการหนี้สิน
	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สิน	 เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน 
	 ตามกฎหมายหรอืจากการอนมุานอนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตุการณ์ในอดีต	ภาระผกูพนัดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สญูเสยีทรัพยากร 
	 ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ	เพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือ่ถือ	หากบริษัทฯ	คาด 
	 ว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำาระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจะรับรู้ราย 
	 จ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
 3.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ	 
	 ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	 หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ	 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมาย 
	 รวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญกับบริษัทฯ	 ผู้บริหารคนสำาคัญ	 กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	 ที ่
	 มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัท
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 3.18 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
	 	 กำาไร	 (ขาดทุน)	ต่อหุ้น	ที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำาไร	 (ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	ซึ่งคำานวณโดยการหาร 
	 ยอดกำาไร	 (ขาดทุน)	 สุทธิ	 สำาหรับปี	 ด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก
 3.19 เครื่องมือทางการเงิน
	 	 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เงินลงทุนชั่วคราว	ลูกหนี้การค้า 
 และลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินเบิกเกิน 
	 บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	หนี้สินตาม 
	 สัญญาเช่าการเงิน	และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะสำาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว ้
 ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 3.20 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 3.20.1	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน
	 	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำาหนดการ 
	 	 จ่ายสมทบไว้แล้ว	 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 และได้รับการ 
	 	 บริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดังกล่าว	 ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ 
	 	 จากบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	 เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบ 
	 	 ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
	 	 3.20.2	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 	 ตั้งแต่วันท่ี	 1	 มกราคม	 2554	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 19	 เรื่อง 
	 	 ผลประโยชน์พนักงานภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่	 ภาระผูกพันของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเก่ียวกับผลประโยชน์หลังออก 
	 	 จากงานได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 ซึ่งคำานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งเดิม 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ
	 	 ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำาคัญท่ีใช้ในการคำานวณภาระผูกพันผลประโยชน ์
 พนักงานมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
อัตราคิดลด 3.53	 –	 3.62% 3.53	 –	 3.62% 3.53% 3.53%
อัตราการเพิ่มเงินเดือน 5% 5% 5% 5%
อัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพตามตาราง	 4	 มรณะไทย	 พ.ศ.2551

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้
 รอการตัดบัญชี

	 เมื่อวันที่	 1	 มกราคม	 2556	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ได้เริ่มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 โดย
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	
ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น	 โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน	 ตามหมายเหตุข้อ	 3	 โดยนำาผลสะสมที่คำานวณขึ้นเสมือนว่าบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ใช้วิธีบันทึกภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี	มาโดยตลอด	มาปรับปรุงกำาไรสะสมต้นงวดของปี	 2556	และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี	 2555	 ใหม่	ผลจากการเริ่ม
ใช้นโยบายการบันทึกบัญชีดังกล่าว	 ทำาให้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 สำาหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	
มีกำาไรสะสมต้นงวดลดลง	 จำานวน	 14.04	 ล้านบาท	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ	 จำานวน	 3.67	 ล้านบาท	 )	 และสินทรัพย์สุทธิลด
ลงด้วยจำานวนเดียวกัน	 และทำาให้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 และสิ้น
สุดวันที่	 1	 มกราคม	 2555	 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงินรวม (บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 25,481,292 (25,481,292)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 39,527,313 39,527,313

กำาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรร 124,799,350 110,754,366 (14,044,984)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 76,424 75,387 (1,037)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 18,201,225 (18,201,225)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 21,875,562 21,875,562

กำาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรร 189,817,626 186,143,289 (3,674,337)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 19,326,011 (19,326,011)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 13,744,739 13,744,739

กำาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรร (286,170,135) (280,589,125) 5,581,010
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 2,057,466 2,057,728 262

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 60,799,540 (60,799,540)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - 11,161,928 11,161,928

กำาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรร (420,272,263) (370,634,651) 49,637,612

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บาท)

สำาหรับป ี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

ภาษีเงินได้ 86,281,211 105,908,504 (19,627,293)
กำาไรสุทธิ 359,994,531 340,367,238 19,627,293
กำาไรต่อหุ้น 0.288 0.272 (0.016)
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (บาท)

สำาหรับป ี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

ภาษีเงินได้ 25,308,841 78,620,790 (53,311,949)
กำาไรสุทธิ 559,073,569 505,761,620 53,311,949
กำาไรต่อหุ้น 0.447 0.405 (0.042)

5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน
	 5.1	 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	 กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

ลำาดบั บคุคลหรอืกิจการ ลกัษณะความสัมพันธ ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา
1. บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย	

	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด
บริษัทย่อย ขายสินค้า	 ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

รับขนส่งสินค้า ค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันตาม
 ระยะทาง

รายได้จากการให้เช ่า
ทรัพย์สินและบริการอื่น

ตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	 MLR-2

เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า ใกล้เคียงราคาขายท้องตลาด

ค่าไฟฟ้า ตามอัตราของการไฟฟ้าตาม
 ปริมาณการใช้

ค่าส่งเสริมการขาย ตามราคาท้องตลาด

ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่ระบุในสัญญา

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ตามที่ระบุในสัญญา

2. บริษัท	พีระมิด	ออยล์	จำากัด บริษัทย่อย ขายสินค้า	 ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด
รับขนส่งสินค้า ค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันตาม

 ระยะทาง
รายได้จากการให้เช ่า
ทรัพย์สินและบริการอื่น

ตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	 MLR-2

เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

ค่าส่งเสริมการขาย ตามราคาท้องตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	 MLR-2

ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่ระบุในสัญญา
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ลำาดบั บคุคลหรอืกิจการ ลกัษณะความสัมพันธ ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา
3. บรษิทั	แอลไพน์	ออยล์	จำากัด บริษัทย่อย ขายสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

รับขนส่งสินค้า ค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันตาม
 ระยะทาง

รายได้จากการให้เช่า
	 ทรพัย์สนิและบรกิารอืน่

ตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	 MLR-2

เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	 MLR-2

4. บริษัท	เอ็มไพร์	ออยล์	จำากัด บริษัทย่อย ขายสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด
รับขนส่งสินค้า ค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันตาม

 ระยะทาง
รายได้จากการให้เช่า
	 ทรพัย์สนิและบรกิารอืน่

ตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	 MLR-2

เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	 MLR-2

5. บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	
	 ออยล์	 จำากัด

บริษัทย่อย ขายสินค้า
รับขนส่งสินค้า

ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

ค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันตาม
 ระยะทาง

รายได้จากการให้เช่า
	 ทรพัย์สนิและบรกิารอืน่

ตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	 MLR-2

เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

ค่าส่งเสริมการขาย ตามราคาท้องตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	 MLR-2

ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่ระบุในสัญญา



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) 125

ลำาดบั บคุคลหรอืกิจการ ลกัษณะความสัมพันธ ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา
6. บริษัท	แอนดีส	ออยล์	จำากัด บริษัทย่อย ขายสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

รับขนส่งสินค้า ค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันตาม
 ระยะทาง

รายได้จากการให้เช่า
	 ทรพัย์สนิและบรกิารอืน่

ตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	 MLR-2

เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	 MLR-2

7. บรษิทั	แอตลาส	ออยล์	จำากัด บริษัทย่อย ขายสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด
รับขนส่งสินค้า ค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันตาม

 ระยะทาง
รายได้จากการให้เช่า
	 ทรพัย์สนิและบรกิารอืน่

ตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	 MLR-2

เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ	 MLR-2

8. บริษัท	กาแฟพันธุ์ไทย	จำากัด บริษัทย่อย ดอกเบี้ยรับ อัตราร้อยละ	 MLR-2
ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่ระบุในสัญญา

9. บริษัท	 พี	 แอนด์	 ซี
	 ปิโตรเลียม	 จำากัด

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
ใกล้ชิดกรรมการบริษัท

ขายสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด
	 และให้เครดิตเทอมใกล้เคียง
	 กับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด
	 และให้เครดิตเทอมใกล้เคียง
	 กับลูกค้าทั่วไป

10. บริษัท	 เคทีพี	 ปิโตรเลียม	
 จำากัด

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
ใกล้ชิดกรรมการบริษัท

ขายสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด
	 และให้เครดิตเทอมใกล้เคียง
	 กับลูกค้าทั่วไป

ซื้อสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด
	 และให้เครดิตเทอมใกล้เคียง
	 กับลูกค้าทั่วไป
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ลำาดบั บคุคลหรอืกิจการ ลกัษณะความสัมพันธ ์ ลกัษณะรายการ นโยบายราคา
11. บริษัท	 ภูบดินทร์	 จำากัด กรรมการ	 1	 ท่านเป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ	 6.04

ขายสินค้า ใกล้เคียงราคาขายส่งท้องตลาด
	 และให้เครดิตเทอมใกล้เคียง
	 กับลูกค้าทั่วไป

รับขนส่งสินค้า ค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันตาม
 ระยะทาง

รายได้จากการให้เช่า
	 ทรพัย์สนิและบรกิารอืน่

ตามที่ระบุในสัญญา

12. บริษัท	 แสนสำาราญใจ	 จำากัด ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล
ใกล้ชิดกรรมการบริษัท

ค่าบริการอื่น ตามที่ระบุในสัญญา

5.2	รายการและจำานวนเงินด้านงบแสดงฐานะการเงินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
5.2.1 ลูกหนี้การค้า

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 66,419,715 198,035,312

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 5,416,661 20,207,448

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 3,086,627 30,828,014

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 4,826,672 -

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 5,160,235 41,325,101

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 1,128,850 -

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - - 58,560,160

บริษัท	 พี	 แอนด์	 ซี	 ปิโตรเลียม	 จำากัด 349,380 - - -

บริษัท	 เคทีพี	 ปิโตรเลียม	 จำากัด 584,910 - - -

บริษัท	 ภูบดินทร์	 จำากัด 5,252,886 - 368,136 -

รวม 6,187,176 - 86,406,896 348,956,035

5.2.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 831,809,263 253,190,010

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 3,000,000 -

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 2,500,000 -

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 8,130,100 -

บริษัท	 กาแฟพันธุ์ไทย	 จำากัด - - 19,300,000 -

รวม - - 864,739,363 253,190,010
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
5.2.3 ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 33,344,880 5,172,289

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 180,644 29,800

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 434,352 32,729

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 331,591 -

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 162,506 449

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 162,501 -

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - 63,352 2,727

บริษัท	 กาแฟพันธุ์ไทย	 จำากัด - - 286,026 -

รวม - - 34,965,852 5,237,994

5.2.4 ลูกหนี้เงินลงทุนจากการลดทุน

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 13,597,778 13,597,778

รวม - - 13,597,778 13,597,778

5.2.5 เจ้าหนี้การค้า

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 598,728 1,109,470

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - - 592,187

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - - 345,917

บริษัท	 พี	 แอนด์	 ซี	 ปิโตรเลียม	 จำากัด 26,788,640 7,152,330 - -

รวม 26,788,640 7,152,330 598,728 2,047,574

5.2.6 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 178,230 -

รวม - - 178,230 -
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
5.2.7 เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - -

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - - 60,601,350

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - - 42,701,450

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - - 4,648,800

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - - 116,654,050

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 200,000 25,299,900

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - - 85,890,000

รวม - - 200,000 335,795,550

5.2.8 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 967,579 84,868

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 1,147,096 135,081

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 595,049 22,271

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 2,400,099 399,340

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 2,050,510 114,617

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - 3,906,627 145,130

รวม - - 11,066,960 901,307

	 5.3	 รายการและจำานวนเงินด้านงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 สำาหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 กับบุคคล	 
  และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
5.3.1 รายได้จากการขาย

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 2,006,644,494 246,765,935

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 19,402,781 71,348,233

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 47,794,948 101,735,414

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 1,812,907 -

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 103,508,394 305,758,440

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 4,001,876 5,063,645

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - 5,270,981 53,673,607

บริษัท	 พี	 แอนด์	 ซี	 ปิโตรเลียม	 จำากัด 68,331,991 80,090,934 - -

บริษัท	 เคทีพี	 ปิโตรเลียม	 จำากัด 7,996,766 - - -

บริษัท	 ภูบดินทร์	 จำากัด 187,217,008 175,187,864 113,578,951 175,187,864

รวม 263,545,765 255,278,798 2,302,015,332 959,533,138
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
5.3.2 รายได้ค่าขนส่ง

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 - - 510,852,807 348,592,569

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 57,024,458 61,056,317

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 27,263,415 32,288,699

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 3,975,950 1,848,933

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 44,288,778 57,677,425

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 8,336,813 1,116,160

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - 2,055,710 2,655,180

บริษัท	 ภูบดินทร์	 จำากัด - 588,022 - 588,022

รวม - 588,022 653,797,931 505,823,305

5.3.3 รายได้จากการให้เช่าทรพัย์สนิและบรกิารอืน่

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 58,490,057 38,196,671

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 12,660,000 12,660,000

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 12,871,415 12,719,914

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 4,250,120 9,053,621

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 11,605,000 13,365,017

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 9,062,885 8,358,948

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - 8,069,135 8,008,297

บริษัท	 ภูบดินทร์	 จำากัด 720,000 720,000 720,000 720,000

รวม 720,000 720,000 117,728,612 103,082,468

5.3.4 ดอกเบี้ยรับ

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 - - 32,077,215 17,275,218

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 150,843 132,466

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 401,623 488,786

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 331,591 682,699

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 162,056 1,212,250

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 162,501 539,544

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - 60,626 92,492

บริษัท	 กาแฟพันธุ์ไทย	 จำากัด - - 286,026 -

รวม - - 33,632,481 20,423,455
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
5.3.5 ซื้อสินค้า

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 - - 4,241,128 29,521,928

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 247,402 -

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 1,494,972 30,696,925

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 1,270,280 4,076,019

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 1,726,570 12,917,159

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - 1,405,935 -

บริษัท	 พี	 แอนด์	 ซี	 ปิโตรเลียม	 จำากัด 1,135,743,875 562,787,220 249,147,477 2,696,290

บริษัท	 เคทีพี	 ปิโตรเลียม	 จำากัด 146,793,467 - 146,793,467 -

รวม 1,282,537,342 562,787,220 406,327,231 79,908,321

5.3.6 ค่าไฟฟ้า

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 1,426,213 1,165,874

รวม - - 1,426,213 1,165,874

5.3.7 ค่าส่งเสริมการขาย

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 64,000 107,900

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 402,477 24,647

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 12,149 7,716

รวม - - 478,626 140,263

5.3.8 ค่าบริการอื่นๆ

บริษัท	 แสนสำาราญใจ	 จำากัด	 - 1,458,048 - 381,235

รวม - 1,458,048 - 381,235

5.3.9 ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 882,711 913,046

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - - 1,012,015 1,311,436

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - - 572,778 1,546,769

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 2,000,759 3,836,864

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - - 1,935,893 2,002,807

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - - 3,761,497 1,445,419

รวม - - 10,165,653 11,056,341
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
5.3.10 ค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 651,165 1,584,469

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - - 484,309 553,446

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด - - 557,897 775,345

บริษัท	 กาแฟพันธุ์ไทย	 จำากัด	 - - 19,564 -

รวม - - 1,712,935 2,913,260

5.3.11 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด - - 43,679 -

รวม - - 43,679 -

	 5.4	 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 เป็นดังนี้

5.4.1	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

1 มกราคม 
2556

กูเ้พิ่ม ชำาระคืน 31 ธันวาคม 
2556

บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด 253,190,010 8,167,700,720 (7,589,081,467) 831,809,263

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด - 181,812,423 (178,812,423) 3,000,000

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด - 245,907,386 (243,407,386) 2,500,000

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด - 120,902,400 (120,902,400) -

บริษัท	เอเวอร์เรสต์	ออยล์	จำากัด - 207,763,800 (207,763,800) -

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด - 193,730,500 (185,600,400) 8,130,100

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด - 33,509,280 (33,509,280) -

บริษัท	 กาแฟพันธุ์ไทย	 จำากัด - 19,300,000 - 19,300,000

รวม 253,190,010 9,170,626,509 (8,559,077,156) 864,739,363
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5.4.2	 เงินกู้ยืมระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

1 มกราคม 2556 กู เ้พิ่ม ชำาระคืน 31 ธนัวาคม 2556

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด 60,601,350 585,019,073 (645,620,423) -

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด 42,701,450 436,842,064 (479,543,514) -

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด 4,648,800 197,757,775 (202,406,575) -

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด 116,654,050 468,799,517 (585,453,567) -

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด 25,299,900 733,099,600 (758,199,500) 200,000

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด 85,890,000 841,591,440 (927,481,440) -

รวม 335,795,550 3,263,109,469 (3,598,705,019) 200,000

6. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน-
	 หลักทรัพย์เพื่อค้า 2,557,856 1,788,236 667,941 160,729
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน-
	 หลักทรัพย์เผื่อขาย 80,514,956 - 80,514,956 -

รวม 83,072,812 1,788,236 81,182,897 160,729

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

ลกูหนีก้ารค้า	 -	 บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 6,187,176 - 86,406,896 348,956,035

ลูกหนี้การค้า	 -	 บริษัทอื่น 116,515,248 139,268,774 17,527,765 43,901,994

รวม 122,702,424 139,268,774 103,934,661 392,858,029

หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,821,947) (12,159,917) (6,257,350) (6,267,350)

รวมลูกหนี้การค้า 111,880,477 127,108,857 97,677,311 386,590,679

เงินมัดจำาค่าสินค้า 1,975,000 2,650,172 1,975,000 2,650,172

ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน 78,253,074 30,170,605 69,858,399 23,741,774
สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่าย
	 ล่วงหน้า	 ที่ครบ	 1	 ปี 121,807,746 84,485,717 - -

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 38,632,093 21,528,939 26,680,669 14,297,362

รายได้ค้างรับ 11,333,425 4,165,059 45,141,135 8,340,227

ลูกหนี้เงินลงทุนจากการลดทุน - - 13,597,778 13,597,778

อื่น ๆ 36,830,837 20,271,864 3,980,008 1,900,385
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

รวมลูกหนี้อื่น 288,832,175 163,272,356 161,232,989 64,527,698
หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,217,271) (13,217,271) - -

รวมลูกหนี้อื่น 275,614,904 150,055,085 161,232,989 64,527,698

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 387,495,381 277,163,942 258,910,300 451,118,377

ยอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

ภายในกำาหนดเวลาชำาระหนี้ 87,549,290 69,111,530 95,529,646 369,120,403

เกินกว่ากำาหนดเวลาชำาระหนี้

	 อายุระหว่าง	 1	 -	 90	 วัน 22,661,281 55,785,218 2,147,665 17,274,102

	 อายุระหว่าง	 91	 -	 180	 วัน 9,576 298,069 - -

	 อายุระหว่าง	 181	 -	 360	 วัน 198,512 963,048 - 34,356

	 เกินกว่า	 360	 วัน 12,283,765 13,110,909 6,257,350 6,429,168

รวม 122,702,424 139,268,774 103,934,661 392,858,029

หัก	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,821,947) (12,159,917) (6,257,350) (6,267,350)

ลูกหนี้การค้า 111,880,477 127,108,857 97,677,311 386,590,679

ลูกหนี้เงินลงทุนจากการลดทุน
เป็นลูกหนี้ค้างชำาระจากการลดทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำานวน	13.60	ล้านบาท	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10

8. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

ผลิตภัณฑ์นำ้ามันปิโตรเลียม 1,224,483,820 790,803,731 546,313,678 292,279,671

สินค้าอุปโภคบริโภค	 30,471,240 24,823,148 - -

ผลิตภัณฑ์อื่น 42,419,857 35,516,841 22,388,598 19,765,629

วัตถุดิบ 945,340 548,463 - -

วัสดุอุปกรณ์ 898,525 344,208 - -

สินค้าระหว่างทาง 36,777 9,722,370 36,777 6,545,027

รวม 1,299,255,559 861,758,761 568,739,053 318,590,327

หกั	ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (371,026) - - -

	 สินค้าคงเหลือ 1,298,884,533 861,758,761 568,739,053 318,590,327

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สินค้าคงเหลือข้างต้นของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้รวมสินค้าที่ต้องสำารองไว้ตามกฎหมาย
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน	 464.19	 ล้านบาทและ	 247.28	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ
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9. เงินฝากประจำาที่ติดภาระคำ้าประกัน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินฝากประจำา	จำานวน	31.28	ล้านบาท	และ	31.57	ล้านบาท	
ตามลำาดับ	(งบเฉพาะกิจการ	ปี	2555	จำานวน	0.97	ล้านบาท)	นำาไปคำ้าประกันการใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารผู้รับฝาก

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
อตัราการถอืหุ น้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555

2556 2555 วธิีราคาทุน เงินป นัผลรับ วธิีราคาทุน เงินป นัผลรับ
บริษัท	 ปิโตรเลียมไทย
	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 99.99 99.99 586,397,022 11,999,896 586,397,022 69,999,708

บริษัท	 พีระมิด	 ออยล์	 จำากัด 99.98 99.98 999,800 3,499,300 999,800 11,497,000

บริษัท	 แอลไพน์	 ออยล์	 จำากัด 99.97 99.97 999,700 5,498,350 999,700 6,997,900

บริษัท	 เอ็มไพร์	 ออยล์	 จำากัด 99.98 99.98 999,800 499,900 999,800 64,983,400

บริษัท	 เอเวอร์เรสต์	 ออยล์	 จำากัด 99.98 99.98 999,800 12,497,500 999,800 66,981,250

บริษัท	 แอนดีส	 ออยล์	 จำากัด 99.97 99.97 999,700 20,193,940 999,700 4,998,500

บริษัท	 แอตลาส	 ออยล์	 จำากัด 99.97 99.97 999,700 15,695,290 999,700 -

บริษัท	 โอลิมปัส	 ออยล์	 จำากัด 99.97 99.97 999,700 - 999,700 -

บริษัท	 พิเรนีส	 ออยล์	 จำากัด	 99.97 99.97 999,700 - 999,700 -

บริษัท	 กาแฟพันธุ์ไทย	 จำากัด	 99.99 99.99 4,999,700 - 4,999,700 -

รวม 599,394,622 69,884,176 599,394,622 225,457,758

	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 7	 และ	 22	 ในปี	 2555	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดทะเบียนลดทุนหุ้นสามัญแต่
บริษัทฯ	 ยังไม่ได้รับเงินคืนจำานวน	 13.60	 ล้านบาท	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงได้บันทึกลดยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 และแสดงไว้เป็นลูกหนี้
เงินลงทุนจากการลดทุนด้วยจำานวนดังกล่าว

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน	 3.28	 ล้านบาท	 และ	
3.46	 	 ล้านบาท	ตามลำาดับ	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6	ต่อปี	 บางส่วนจ่ายชำาระโดยการหักจากค่าเช่าที่ดินและอาคารซึ่งบริษัทย่อยใช้เป็น
สถานีบริการนำ้ามัน	 ส่วนที่เหลือจ่ายชำาระเป็นเงินสดเมื่อสิ้นสุดสัญญา	 ระยะเวลาการจ่ายชำาระ	 10	 ปี	 ตั้งแต่วันที่	 10	 มกราคม	 2553	
สิ้นสุดวันที่	 10	 ธันวาคม	 2562	 คำ้าประกันโดยการจดจำานองที่ดินและอาคารซึ่งใช้เป็นสถานีบริการของบริษัทดังกล่าว
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
งบการเงินรวม (บาท)

ที่ดินและสว่นปรับปรุง อาคารและสว่นปรับปรุง รวม

ราคาทุน :-

ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2555 118,553,340 34,258,586 152,811,926

ซื้อเพิ่ม - - -

จำาหน่าย - - -

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555 118,553,340 34,258,586 152,811,926

ซื้อเพิ่ม - - -

จำาหน่าย - - -

โอนเข้า	 (ออก) 536,285 16,596,113 17,132,398

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556 119,089,625 50,854,699 169,944,324

ค่าเสื่อมราคาสะสม :-

ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2555 - (24,743,658) (24,743,658)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - - -

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555 - (24,743,658) (24,743,658)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - - -

โอนเข้า	 (ออก) - (14,063,905) (14,063,905)

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556 - (38,807,563) (38,807,563)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน :-

ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2555 (28,570,533) (9,514,928) (38,085,461)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ - - -

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555 (28,570,533) (9,514,928) (38,085,461)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (536,285) - (536,285)

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556 (29,106,818) (9,514,928) (38,621,746)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี :-

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555 89,982,807 - 89,982,807

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556 89,982,807 2,532,208 92,515,015
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ที่ดินและสว่นปรับปรุง อาคารและสว่นปรับปรุง รวม

ราคาทุน :-

ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2555 122,739,106 34,258,586 156,997,692

ซื้อเพิ่ม - - -

จำาหน่าย - - -

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555 122,739,106 34,258,586 156,997,692

ซื้อเพิ่ม - - -

จำาหน่าย - - -

โอนเข้า	 (ออก) 1,429,079 16,596,113 18,025,192

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556 124,168,185 50,854,699 175,022,884

ค่าเสื่อมราคาสะสม :-

ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2555 - (24,743,658) (24,743,658)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - - -

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555 - (24,743,658) (24,743,658)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - - -

โอนเข้า	 (ออก) - (14,063,905) (14,063,905)

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556 - (38,807,563) (38,807,563)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน :-

ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2555 (26,461,533) (9,514,928) (35,976,461)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ - - -

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555 (26,461,533) (9,514,928) (35,976,461)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (1,089,630) - (1,089,630)

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556 (27,551,163) (9,514,928) (37,066,091)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี :-

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555 96,277,573 - 96,277,573

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556 96,617,022 2,532,208 99,149,230

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	และ	 2555	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วนในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ราคาทุน	 17.77	 ล้าน
บาท	 และ	 16.84	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริษัทย่อยเช่าใช้ในการดำาเนินงาน
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	และ	2555	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรม	จำานวน	128.62	ล้านบาท	และ	110.00	
ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 (งบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน	 114.84	 ล้านบาทและ	 99.42	 ล้านบาทตามลำาดับ)	 ประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ
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14. สิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

สิทธิการเช่า 134,994,415 53,535,776 279,766 312,360

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 190,239,445 142,347,441 4,218,885 4,401,235

รวม 325,233,860 195,883,217 4,498,651 4,713,595

หัก	 สิทธิการเช่าและค่าใช้จ่าย-

	 จ่ายล่วงหน้าที่ครบ	 1	 ปี (121,807,746) (84,485,716) - -

มูลค่าสุทธิทางบัญชี	 203,426,114 111,397,501 4,498,651 4,713,595

15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการนำามาหักกลบกันตามความเหมาะสมได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการ
เงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,658,778 4,822,972 1,251,470 1,253,470

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน 3,026,729 3,448,529 - -

	 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 74,205 - - -

	 สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่าย

  ล่วงหน้า 620,091 259,436 - -

	 เงินรับล่วงหน้า-สะสมแต้ม 3,446,950 - - -

	 ขาดทุนจากการด้อยค่า-

	 	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5,932,033 5,292,307 5,510,233 5,292,307

 ประมาณการหนี้สิน

	 	 ผลประโยชน์พนักงาน 7,662,155 4,335,932 4,656,708 4,333,332

	 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ 10,734,381 7,322,116 10,734,381 7,322,116

รวม 36,155,322 25,481,292 22,152,792 18,201,225
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ส่วนปรับปรุงสถานีจำาหน่าย

	 	 นำ้ามันตามสัญญาเช่า 28,737,597 17,651,752 - -

	 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 33,177,064 16,129,040 33,177,064 16,129,040

	 ผลแตกต่างระยะเวลา-ค่าเสื่อม

	 	 สินทรัพย์ 8,026,568 5,746,521 8,026,568 5,746,522

รวม 69,941,229 39,527,313 41,203,632 21,875,562

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

 ภาษีเงินได้สำาหรับปี 60,752,376 86,281,211 14,397,563 25,308,841

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
	 การเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
 การกลับรายการผลแตกต่าง
	 ชั่วคราว 19,739,886 19,627,293 15,376,502 53,311,949

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 80,492,262 105,908,504 29,774,065 78,620,790



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) 143

	 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	
ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 สามารถแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษี

	 เงินได้นิติบุคคล 392,818,466 446,275,742 224,017,553 584,382,410

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23% 20% 23%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษี

	 เงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 78,563,693 102,643,421 44,803,511 134,407,954

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ	 :

	 รายจ่ายอื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจาก

	 	 เกณฑ์ภาษี 3,654,906 1,229,799 3,611,069 1,228,800

	 รายได้อื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจาก

	 	 เกณฑ์ภาษี (2,944,906) (447,726) (15,898,826) (52,941,521)

	รายจ่ายต้องห้าม	–	สนิค้าขาดเกิน 5,894,126 4,706,222 - -

 รายจ่ายต้องห้าม 2,687,003 2,156,566 - -

 อื่นๆ (7,362,560) (4,379,778) (2,741,689) (4,074,443)

รวม 1,928,569 3,265,083 (15,029,446) (55,787,164)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดง
 อยู่ในงบกำาไรขาดทุน 80,492,262 105,908,504 29,774,065 78,620,790

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง 20.49% 23.73% 13.29% 13.45%
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบการเงินรวม (บาท) งบเฉพาะกิจการ (บาท)

ซอฟทแ์วร ์ ซอฟทแ์วร ์
ระหวา่งตดิตัง้

รวม ซอฟทแ์วร ์ ซอฟทแ์วร ์
ระหวา่งตดิตัง้

รวม

ราคาทุน :-

ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2555 11,420,722 - 11,420,722 628,000 - 628,000

ซื้อเพิ่ม 4,851,099 - 4,851,099 497,631 - 497,631

โอนเข้า	 (ออก) 505,700 - 505,700 505,700 - 505,700

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 16,777,521 - 16,777,521 1,631,331 - 1,631,331

ซื้อเพิ่ม 2,918,058 8,319,750 11,237,808 1,028,466 8,319,750 9,348,216

เลิกใช้ (175,000) - (175,000) (175,000) - (175,000)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 19,520,579 8,319,750 27,840,329 2,484,797 8,319,750 10,804,547

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม :-

ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2555 (1,358,384) - (1,358,384) (50,418) - (50,418)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (2,783,114) - (2,783,114) (158,043) - (158,043)

โอนเข้า	 (ออก) (502,694) - (502,694) (502,694) - (502,694)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 (4,644,192) - (4,644,192) (711,155) - (711,155)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (3,409,458) - (3,409,458) (288,196) - (288,196)

เลิกใช้ 64,246 - 64,246 64,246 - 64,246

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 (7,989,404) - (7,989,404) (935,105) - (935,105)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี :-

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 12,133,329 - 12,133,329 920,176 - 920,176

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 11,531,175 8,319,750 19,850,925 1,549,692 8,319,750 9,869,442
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 119,947,712 158,841,971 - 34,880,541

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - 250,000,000 - 150,000,000

รวม 119,947,712 408,841,971 - 184,880,541

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จำานวน	 915.00	 ล้านบาท	 และจำานวน	 895.00	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 (เฉพาะกิจการจำานวน	 815.00	 ล้านบาท	 และ	 805.00	 ล้าน
บาท	 ตามลำาดับ)	 โดยเป็นวงเงินร่วมกับบริษัทย่อยจำานวน	 775.00	 ล้านบาท	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 MOR	 และ	 MOR-4.45
	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	และ	 2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีวงเงินคำ้าประกันสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่ง	 ซึ่งเป็นวงเงินรวม
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 วงเงินรวมจำานวน	 1,803.84	 ล้านบาทและ	 1,201	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 เงินเบิกเกินบัญชี	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 และวงเงินคำ้าประกันสินเชื่อ 
ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยคำ้าประกันโดยการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสินทรัพย์บางส่วน	 ตามหมายเหตุข้อ	 12	 และ	 13	
และคำ้าประกันโดยการจำานำาเงินฝากประจำาของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและคำ้าประกันโดยกรรมการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 (ธนาคารได้ยกเลิก
ภาระคำ้าประกันโดยกรรมการตั้งแต่วันที่	 13	 ธันวาคม	 2556	 เป็นต้นไป)

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า	–	บริษัทที่เกี่ยวข้อง 26,788,640 7,152,330 598,728 2,047,574

เจ้าหนี้การค้า	 -	 บริษัทอื่น 1,343,969,001 1,000,520,426 61,478,738 125,815,264

เงินรับล่วงหน้า 34,346,403 35,484,475 1,953,219 4,713,895

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 91,087,756 24,254,110 49,739,224 10,241,508

อื่น ๆ 27,746,845 19,378,778 11,896,837 5,757,958

รวม 1,523,938,645 1,086,790,119 125,666,746 148,576,199

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
	 รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

ยานพาหนะ 1,344,751,200 753,976,710 1,338,032,417 749,876,186

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม (123,951,843) (64,708,123) (123,391,923) (63,949,548)

รวม 1,220,799,357 689,268,587 1,214,640,494 685,926,638
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จำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายสำาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้นมีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
ภายใน	 1	 ปี 298,830,836 164,133,845 297,472,487 163,493,495
เกิน	 1	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 3	 ปี 533,303,147 429,151,301 530,836,467 428,168,012
เกิน	 3	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 5	 ปี 265,897,969 49,475,204 264,340,008 49,029,204

1,098,031,952 642,760,350 1,092,648,962 640,690,711
หัก	 ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต
	 ของสัญญาเช่าการเงิน (96,797,393) (59,810,014) (96,313,235) (59,655,831)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตาม
	 สัญญาเช่าการเงิน 1,001,234,559 582,950,336 996,335,727 581,034,880

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต	 มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,001,234,559 582,950,336 996,335,727 581,034,880
หัก	ส่วนของหนีส้นิตามสญัญาเช่า

 การเงินที่ถึงกำาหนดชำาระ
 ภายในหนึ่งปี (257,661,239) (131,290,760) (256,382,717) (130,646,732)

รวม 743,573,320 451,659,576 739,953,010 450,388,148

20. เงินกู้ยืมระยะยาว
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
เงินกู้ยืมระยะยาว - 333,750,000 - 333,750,000

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่
 ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - (60,000,000) - (60,000,000)

รวม - 273,750,000 - 273,750,000

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์	 2	 แห่ง	 ประกอบด้วย
	 20.1	วงเงิน	 300	 ล้านบาท	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 5.00	 ต่อปี	 ใน	 3	 ปีแรก	 ปีที่	 4	 -	 5	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 MLR-2	 ต่อ
ปี	 และปีที่	 6	 -	 7	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 MLR-1.5	 ต่อปี	 โดยมีกำาหนดผ่อนชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	 เริ่มเดือน
ตุลาคม	 2554	 สิ้นสุดเดือนกันยายน	 2561
	 20.2	วงเงิน	 100	 ล้านบาท	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 5.00	 ต่อปีใน	 3	 ปีแรก	 ปีที่	 4	 -	 5	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 MLR-2	 ต่อ
ปี	 และปีที่	 6	 -	 7	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 MLR-1.5	 ต่อปี	 โดยมีกำาหนดผ่อนชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	 เริ่มเดือน
มกราคม	 2555	 สิ้นสุดเดือนธันวาคม	 2561
	 เงินกู้ยืมระยะยาวคำ้าประกันโดยกรรมการบริษัทฯ	 การจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสินทรัพย์บางส่วน	 ตามหมายเหตุข้อ	
12	 และ	 13	 โดยบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา	 หากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตามถือว่า
ผิดนัดชำาระหนี้	 และต่อมาในปี	 2556	 บริษัทได้มีการจ่ายชำาระหนี้และปิดวงเงินกู้ยืมแล้วทั้งจำานวน



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) 147

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	 (หน่วย	 :	 บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์
	 ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 33,566,860 27,272,952 21,666,658 15,385,751

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 7,131,198 4,696,148 3,555,488 2,323,054
ผล(กำาไร)/ขาดทุนตามหลัก
	คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี - 2,563,554 - 4,923,647
การจ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
 ระหว่างปี (2,387,286) (965,794) (1,938,608) (965,794)

ภาระผูกพันของโครงการผล
	ประโยชน์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 38,310,772 33,566,860 23,283,538 21,666,658

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีรั่บรูใ้นรายการต่อไปนีใ้นงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำาหรบัปี	สิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	2556	และ	2555

	 (หน่วย	 :	 บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
ค่าใช้จ่ายในการขาย 4,225,642 2,987,290 1,440,164 2,987,290

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,905,556 4,272,412 2,115,324 4,259,411

 รวม 7,131,198 7,259,702 3,555,488 7,246,701

22. ทุนเรือนหุ้น
	 	 22.1	 ตามรายงานการประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น	ครัง้ที	่3/2555	เมือ่วันท่ี	23	สงิหาคม	2555	อนมุติัให้เปลีย่นแปลงมลูค่าท่ีตรา 
	 ไว้ของหุ้นของบริษทัฯ	จากเดิมราคาหุ้นละ	10.00	บาท	เป็นมลูค่าหุ้นละ	1.00	บาท	ทำาให้จำานวนหุ้นสามญัมจีำานวน	1,250	ล้านหุ้น	 
	 จากเดมิจำานวน	 125	 ล้านหุ้น	 บริษทัฯ	 ได้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ	 ข้อ	 4	 เรือ่งมลูค่าท่ีตราไว้แล้วเมือ่วันท่ี	 6	 กันยายน	 2555
	 	 22.2	 ตามรายงานการประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น	ครัง้ที	่3/2555	เมือ่วันที	่23	สงิหาคม	2555	อนมุติัให้เพิม่ทนุจดทะเบียน 
	 จำานวน	 420	 ล้านบาท	 จากทุนจดทะเบียน	 จำานวน	 1,250	 ล้านบาท	 เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน	 1,670	 ล้านบาท	 บรษิทัฯ	 ได้ 
	 แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธ	ิ ข้อ	 4	 เร่ืองทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนแล้วเมือ่วันท่ี	 7	 กันยายน	 2555
	 	 22.3	 ตามรายงานการประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้น	 ครัง้ที	่ 1/2555	 เมือ่วันที	่ 10	 กุมภาพนัธ์	 2555	 บรษิทัฯ	 มมีติอนมุตัใิห้ 
	 นำาส่วนเกินมลูค่าหุ้นจำานวน	 59.50	 ล้านบาท	 และสำารองตามกฎหมายจำานวน	 1.51	 ล้านบาท	 ไปล้างผลขาดทุนสะสมของบริษทั
	 	 22.4	 ตามรายงานการประชุมวิสามญั	 ครัง้ที	่ 1/2555	 เมือ่วันท่ี	 3	 กุมภาพนัธ์	 2555	 ของบรษิทัย่อยแห่งหนึง่มมีตอินมุตัใิห้ 
	 ลดมลูค่าหุ้นสามญัจำานวน	 6	 ล้านหุ้น	 ลงหุ้นละ	 26.67	 บาท	 จากเดิมมลูค่าหุ้นละ	 100.00	 บาท	 เป็น	 มลูค่าหุ้นละ	 73.33	 บาท	 
	 ทำาให้บรษิทัย่อยลดทุน	 จำานวน	 160.02	 ล้านบาท	 โดยบรษิทัย่อยนำาไปลดกับขาดทนุสะสมจำานวน	 146.42	 ล้านบาท	 ส่วนทีเ่หลอื 
	 จำานวน	13.60	ล้านบาท	อยู่ในระหว่างการชำาระคืนผูถื้อหุ้นจงึบนัทกึเป็นเจ้าหนีผู้ถื้อหุ้น	ผลจากการลดทนุดงักล่าวทำาให้มลูค่าหุ้นสามญั 
	 ของบริษทัย่อยมยีอดคงเหลอืจำานวน	439.98	ล้านบาท	บรษิทัย่อยได้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธ	ิข้อ	4	เรือ่งทุนจดทะเบียนให้สอดคล้อง 
	 กับการลดทนุแล้วเมือ่วันท่ี	 29	 มนีาคม	 2555
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23. เงินปันผลจ่าย
	 เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2556	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 10/2556	 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผล
ประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 ดังนี้

เงินป นัผล สำาหรับงวดผล
การดำาเนินงาน

อตัราการจา่ย
เงินป นัผล
(บาท/หุ น้)

จำานวนหุ น้
(หุ น้)

จำานวนเงินรวม
(ลา้นบาท)

วันที่จา่ย

ระหว่างกาล 1	 ม.ค.	 2556	 -	
30	 ก.ย.	 2556

0.06 1,670,000,000 100.20 27	 ธ.ค.	 2556

24. สำารองตามกฎหมาย
	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 บริษัทฯ	 ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	
ของกำาไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวจะนำาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

25. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
-	 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 ตามรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 2/2555	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2555	 กำาหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร	 เฉพาะในส่วนของกรรมการที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ	 เป็นจำานวนเงิน	 10,000.00	 บาท	 ต่อ
การประชุมในแต่ละครั้ง
-	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	 ผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรก	 รองจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย
ประกอบด้วย	 เงินเดือน	 ค่าที่ปรึกษา	 โบนัส	 เบี้ยประชุม	 บำาเหน็จ	 ค่าเช่ารถ	 ค่านำ้ามัน	 และค่าโทรศัพท์

26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน
	 สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน	จำานวน	
6.20	 ล้านบาท	 และ	 5.16	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 (งบเฉพาะกิจการจำานวน	 3.14	 ล้านบาท	 และ	 2.66	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ)



รายงานประจำาปี 2556 ANNUAL REPORT 2013
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) 149

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 สำาหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ (437,125,772) (201,937,949) (250,148,726) (78,500,288)

ซื้อสินค้าสำาเร็จรูป 45,883,606,018 40,278,497,034 7,691,746,487 5,401,237,977

สินค้าเบิกใช้ในกิจการ 122,934,376 (154,758,931) 221,227,755 (154,758,931)

ต้นทุนค่าขนส่ง 4,028,539 113,620,256 238,375,097 270,307,886
เงินเดือนและค่าแรง	 และ
	 ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 957,608,529 619,205,024 260,889,241 174,270,088

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 409,776,600 240,952,448 98,485,378 64,600,361

ค่าส่งเสริมการขาย 133,788,041 102,143,046 17,880,757 14,302,286

ค่าตอบแทนกรรมการ 9,510,854 2,100,000 9,510,855 2,100,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 22,654,214 27,532,841 20,413,242 23,806,981

28. การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด
	 28.1	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ประกอบด้วย	 เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคารจากรายการในงบแสดงฐานะการ
เงินดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
เงินสด 151,053,423 62,620,523 1,781,577 1,530,723

เช็คในมือ 506,310 1,155,960 - -

เงินฝากกระแสรายวัน 126,277,896 104,730,477 4,246,518 17,813,831

เงินฝากออมทรัพย์ 237,703,847 230,329,926 60,266,865 166,197,933

รวม 515,541,476 398,836,886 66,294,960 185,542,487

	 28.2	รายการไม่กระทบเงินสด
	 28.2.1	สำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ	จำานวน	
627.83	 ล้านบาท	 และ	 470.92	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 (งบเฉพาะกิจการจำานวน	 604.83	 ล้านบาท	 และ	 441.08	 ล้าน
บาท ตามลำาดับ)
	 28.2.2	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	บริษัทฯ	 ได้นำาส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน	 59.50	 ล้านบาท	และสำารอง
ตามกฎหมายจำานวน	 1.51	 ล้านบาท	 ไปล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท
	 28.2.3	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลดทุนเกินผลขาดทุนสะสม	 บริษัทฯ	 จึงบันทึกเป็น
ลูกหนี้เงินลงทุนจากการลดทุนไว้จำานวน	 13.60	 ล้านบาท	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 7
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29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตาม
  ส่วนงานดำาเนินงาน
	 นำาเสนอข้อมูลงบการเงนิจำาแนกสว่นงานตามมุมมองของผูบ้รหิารในการรายงานข้อมูลสว่นงานซึง่บรษิัทฯ	และบริษัทย่อยประกอบธรุกจิ
เกี่ยวกับการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์นำ้ามันปิโตรเลียม	วัสดุอุปกรณ์สำาหรับสถานีบริการนำ้ามันและจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	และมียอดขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค	 รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและรายได้ค่าขนส่ง	 ในงบการเงินรวมสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ	 10	 ของยอดรายได้	 จึงไม่มี
นัยสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลจำาแนกส่วนงานดำาเนินงาน	ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ค่าขนส่งสัดส่วนเกินร้อยละ	10	ของยอดราย
ได้	 บริษัทฯ	 จึงเสนอข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 นอกจากนั้นบริษัทประกอบธุรกิจขายสินค้าในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวจึงไม่มีการเสนอส่วนงานแยกตามภูมิศาสตร์ของลูกค้า

(หน่วย	 :	 บาท)

สำาหรับป ี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายไดจ้ากการขาย รายไดค้า่ขนสง่ รวม
รายได้ 7,367,534,429 665,046,313 8,032,580,742

ต้นทุน (7,142,999,548) (369,527,025) (7,512,526,573)

กำาไรขั้นต้น 224,534,881 295,519,288 520,054,169

รายได้อื่น 303,417,041

ค่าใช้จ่ายในการขาย (406,903,321)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (120,281,332)

ต้นทุนทางการเงิน (72,269,004)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 224,017,553

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (29,774,065)

กำาไรสำาหรับปี 194,243,488

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 75,132

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 194,318,620
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(หน่วย	 :	 บาท)

สำาหรับป ี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายไดจ้ากการขาย รายไดค้า่ขนสง่ รวม
รายได้ 5,293,094,834 518,558,226 5,811,653,060

ต้นทุน (5,156,791,815) (270,307,886) (5,427,099,701)

กำาไรขั้นต้น 136,303,019 248,250,340 384,553,359

รายได้อื่น 615,496,827

ค่าใช้จ่ายในการขาย (261,389,931)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (95,269,231)

ต้นทุนทางการเงิน (59,008,614)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 584,382,410

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (78,620,790)

กำาไรสำาหรับปี 505,761,620

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 505,761,620

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน
	 30.1	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน	 อาคารและสิ่งปลูกสร้างระยะยาว	 โดยมีวันสิ้นสุดของสัญญาในปี	
2586	 และมีค่าเช่าขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
ภายใน	 1	 ปี 159,639,268 111,350,022 5,842,105 9,318,724

เกิน	 1	 ปี	 แต่ไม่เกิน	 5	 ปี 377,015,577 236,212,193 23,829,461 26,497,063

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 401,058,219 196,542,796 23,685,750 32,015,167

รวม 937,713,064 544,105,011 53,357,316 67,830,954

	 30.2	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระค่าเช่าพื้นที่อาคารสำานักงาน
ตามสัญญาเช่า	 จำานวน	 7.55	 ล้านบาท	 และ	 15.40	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 (งบเฉพาะกิจการจำานวน	 1.25	 ล้านบาท	 และ	 4.25	
ล้านบาท ตามลำาดับ)
	 30.3	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือคำ้า
ประกันต่อหน่วยงานราชการและเจ้าหนี้การค้า	 จำานวน	 1,803.94	 ล้านบาท	 และ	 1,204.82	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ	 (เฉพาะกิจการ
จำานวน	 201.51	 ล้านบาท	 และ	 141.41	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ)
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31. เคร่ืองมือทางการเงิน
	 31.1	นโยบายการบัญชี
	 รายละเอยีดของนโยบายการบญัชีท่ีสำาคญั	วิธกีารท่ีใช้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู	้และวัดมลูค่าทีเ่ก่ียวกับสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการ
เงินแต่ละประเภท	 ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 3
	 31.2	ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย	
	 ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย	 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและ
กระแสเงินสด	 รายการทางการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
	 31.3	ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	 คือ	 ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้แก่บริษัทฯ	 และ	 บริษัทย่อยตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกำาหนด
	 ฝ่ายบริหารได้กำาหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินของลูกค้า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่เป็นสาระสำาคัญ	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการ
เงิน	ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงสุดเป็นไปตามมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่ง
ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
	 31.4	ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของ	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง	
	 31.5	มูลค่ายุติธรรม
	 มูลค่ายตุิธรรม	หมายถึง	จำานวนเงนิที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำาระหนี้สินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลีย่นกันในราคาตลาด	ในการพจิารณามลูค่ายุติธรรม	ของสนิทรพัย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงินของบรษิทัฯ	
และบริษัทย่อย	 มีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำาระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน
	 สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น	 จำานวนเงินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงินมียอดใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
	 เงินฝากประจำาท่ีใช้เป็นหลกัประกันและเงินกู้ยืมระยะยาว	มลูค่ายุตธิรรมถือตามจำานวนเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงินเนือ่งจาก
มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 3.6

32. การบริหารจัดการทุน
	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทาง	 การเงินที่เหมาะสมและการ
ดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.87	 :	 1 1.86	 :	 1 0.38	 :	 1 1.14	 :	 1
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33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 วันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2557	 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่าย
เงินปันผลสำาหรับปี	 2556	 ในอัตราหุ้นละ	 0.11	 บาท	 ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ	 0.06	 บาท	 เมื่อวันที่	
27	 ธันวาคม	 2556	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ	 23	 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ	 0.05	 บาท	 คิดเป็นจำานวนเงิน
ประมาณ	 83.50	 ล้านบาท	 ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2557	 ของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
	 การแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์	ลงวัน
ที่	 28	 กันยายน	 2554	 เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	 พ.ศ.	 2554	 ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินที่นำามา
เปรยีบเทยีบใหม่	เพือ่ให้สอดคล้องกับการจดัประเภทรายการบัญชขีองงวดปัจจบัุน	ซ่ึงไม่มผีลกระทบต่องบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือส่วนของ
ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว
	 การจัดประเภทรายการในงบการเงินสำาหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2555	 เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำาหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	
31	 ธันวาคม	 2556	 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม (บาท)

กอ่นจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลังจดัประเภทใหม่

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,110,427,164 (14,404,907) 1,096,022,257

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 215,366,728 14,404,907 229,771,635

35. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2557
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สินทรัพย ์

หมาย

เหตุ

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 

2555

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 

2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทยีบเท่า 
  เงินสด 28.1 515,541,476 398,836,886 262,683,654 66,294,960 185,542,487 121,712,869
	 เงินลงทุนชั่วคราว 6 83,072,812 1,788,236 350,471 81,182,897 160,729 117,502
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7 387,495,381 277,163,942 365,623,169 258,910,300 451,118,377 216,493,188
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5.2.2 - - - 864,739,363 253,190,010 382,100,000
	 สินค้าคงเหลือ 8 1,298,884,533 861,758,761 659,820,812 568,739,053 318,590,327 240,090,040
	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,284,994,202 1,539,547,825 1,288,478,106 1,839,866,573 1,208,601,930 960,513,599

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 เงินฝากประจำา

	 	 ที่ติดภาระคำ้าประกัน 9 31,276,681 31,569,756 31,025,148 - 974,582 963,184
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - - 599,394,622 599,394,622	 401,067,111
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว

  แก่บริษัทอื่น 11 3,280,000 3,460,000 3,640,000 - - -
	 อสังหาริมทรัพย์

  เพื่อการลงทุน 12 92,515,015 89,982,807 89,982,807 99,149,230 96,277,573 96,277,573
	 ที่ดิน	 อาคาร

	 	 และอุปกรณ์ 13 3,271,485,580 2,089,382,462 1,338,145,881 1,761,579,078 1,161,290,733 747,015,433
 สิทธิการเช่าและ

	 	 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า 14 203,426,114 111,397,501 103,297,437 4,498,651 4,713,595 4,750,358
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้

	 	 รอการตัดบัญชี 15 36,155,322 25,481,292 19,326,011 22,152,792 18,201,225 60,799,540
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 19,850,925 12,133,329 10,062,337 9,869,442 920,176 577,582
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 28,169,201 12,571,608 10,004,472 3,759,479 1,150,176 1,267,224
	 	 รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียน 3,686,158,838 2,375,978,755 1,605,484,093 2,500,403,294 1,882,922,682 1,312,718,005

รวมสินทรัพย์ 5,971,153,040 3,915,526,580 2,893,962,199 4,340,269,867 3,091,524,612 2,273,231,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หนี้สินและสว่นของผูถ้อืหุ น้
หมาย

เหตุ

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 

2555

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 

2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ 
   ยืมจากสถาบันการเงิน 17 119,947,712 408,841,971 202,347,699 - 184,880,541 200,000,530

	 	 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 18 1,523,938,645 1,086,790,119 887,431,481 125,666,746 148,576,199 86,766,243

  เงินกู้ยืมระยะสั้น 5.2.7 - - - 200,000 335,795,550 370,120,000

	 	 ส่วนของหนี้สินตามสัญญา
   เช่าการเงินที่ถึงกำาหนด
   ชำาระภายในหนึ่งปี 19 257,661,239 131,290,760 52,932,806 256,382,717 130,646,732 52,416,895

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
   ที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน
   หนึ่งปี 20 - 60,000,000 68,441,922 - 60,000,000 68,441,922

	 	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7,158,691 39,225,098	 77,923,026 - 10,575,562 8,291,584

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,908,706,287 1,726,147,948 1,289,076,934 382,249,463 870,474,584 786,037,174

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 19 743,573,320 451,659,576 181,780,747 739,953,010 450,388,148 181,090,225

  เงินกู้ยืมระยะยาว 20 - 273,750,000 332,500,000 - 273,750,000 332,500,000

  หนี้สินภาษีเงินได้
	 	 	 รอการตัดบัญชี 15 69,941,229 39,527,313 13,744,739 41,203,632 21,875,562 11,161,928

	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์
   พนักงาน 21 38,310,772 33,566,860 27,272,952 23,283,538 21,666,658 15,385,751

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 22,180,816 20,054,729 17,111,503 7,892,964 7,235,970 6,684,456

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 874,006,137 818,558,478 572,409,941 812,333,144 774,916,338 546,822,360

รวมหนี้สิน 2,782,712,424 2,544,706,426 1,861,486,875 1,194,582,607 1,645,390,922 1,332,859,534

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หนีส้ินและสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่)
หมาย

เหตุ
31 ธันวาคม 

2556
31 ธันวาคม 

2555
1 มกราคม 

2555
31 ธันวาคม 

2556
31 ธันวาคม 

2555
1 มกราคม 

2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน

	 	 	 หุ้นสามญั	 1,670,000,000	 หุ้น

	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000
	 	 	 หุ้นสามญั	 125,000,000	 หุ้น

	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	 10	 บาท 1,250,000,000				 1,250,000,000
  ทุนที่ออกและเรียกชำาระ

  แล้ว
	 	 	 หุ้นสามญั	 1,670,000,000	 หุ้น

	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท 1,670,000,000 1,670,000,000
	 	 	 หุ้นสามญั	 1,250,000,000	 หุ้น

	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท 1,250,000,000 1,250,000,000
	 	 	 หุ้นสามัญ	 125,000,000	

หุ้น

	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	 10	 บาท 1,250,000,000 1,250,000,000
	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,185,430,000 - 59,500,000 1,185,430,000 - 59,500,000
 กำาไร(ขาดทุน)สะสม
  จัดสรรแล้ว

	 	 สำารองตามกฎหมาย 19,702,576 9,990,401 1,506,721 19,702,576 9,990,401 1,506,721
  ยังไม่ได้จัดสรร 313,141,786	 110,754,366	 (280,589,125) 270,479,552	 186,143,289	 (370,634,651)
	 องค์ประกอบอื่นของส่วน	

 ของผู้ถือหุ้น 75,132 - - 75,132 - -
รวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 3,188,349,494	 1,370,744,767	 1,030,417,596	 3,145,687,260	 1,446,133,690	 940,372,070
	 ส่วนได้เสยีท่ีไม่มอีำานาจ	 ควบคุม 91,122 75,387 2,057,728 	 -			 	 -			 	 -			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,188,440,616	 1,370,820,154	 1,032,475,324	 3,145,687,260	 1,446,133,690	 940,372,070

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,971,153,040	 3,915,526,580 2,893,962,199	 4,340,269,867	 3,091,524,612	 2,273,231,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมาย
เหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่

รายได้
 รายได้จากการขาย 47,682,945,952	 41,710,410,051 7,367,534,429 5,293,094,834	
	 รายได้ค่าขนส่ง 11,248,382 13,269,102 665,046,313 518,558,226

  รวมรายได ้ 47,694,194,334	 41,723,679,153 8,032,580,742 5,811,653,060

ต้นทุนขาย 
 ต้นทุนขาย 45,428,943,030	 39,984,428,686 7,142,999,548 5,156,791,815	
	 ต้นทุนค่าขนส่ง 6,250,063 6,946,912 369,527,025 270,307,886

  รวมต้นทุนขาย 45,435,193,093 39,991,375,598 7,512,526,573 5,427,099,701
กำาไรขั้นต้น 2,259,001,241 1,732,303,555 520,054,169 384,553,359
รายได้อื่น
	 รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและ
  บริการอื่น 39,348,417 45,272,729 132,189,170 125,567,286
 ดอกเบี้ยรับ 1,729,397 1,343,463 34,180,966 20,610,004
	 เงินปันผลรับ 	 -	 	 	 	 -	 	 	 69,884,176 225,457,758

	 โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 	 -	 	 	 	 -	 	 	 	 -	 	 	 202,926,489
	 กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 10,628,073 2,947,172 10,675,524 3,699,438
 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 11,347,797 142,912 11,347,797 142,912
 รายได้อื่น 99,665,080 45,931,703 45,139,408 37,092,940

  รวมรายได้อื่น 162,718,764 95,637,979 303,417,041 615,496,827	
กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,421,720,005 1,827,941,534 823,471,210 1,000,050,186
ค่าใช้จ่ายในการขาย (1,684,521,166) (1,096,022,257) (406,903,321) (261,389,931)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (279,273,098) (229,771,635) (120,281,332) (95,269,231)
ต้นทุนทางการเงิน (65,107,275) (55,871,900) (72,269,004) (59,008,614)
กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 392,818,466 446,275,742 224,017,553 584,382,410
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 15 (80,492,262) (105,908,504) (29,774,065) (78,620,790)
กำาไรสำาหรับปี 312,326,204 340,367,238 194,243,488 505,761,620

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
	 กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนหลักทรัพย์-
  เผื่อขาย 75,132 	 -	 75,132 	 -	
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 312,401,336 340,367,238 194,318,620 505,761,620
การแบ่งปันกำาไร
	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 312,294,645 340,327,171 194,243,488 505,761,620
	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 31,559 40,067 	 -	 	 -

312,326,204 340,367,238 194,243,488 505,761,620
การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 312,369,777 340,327,171 194,318,620 505,761,620
	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 31,559 40,067 - -

312,401,336 340,367,238 194,318,620 505,761,620
กำาไรต่อหุ้น 
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.21 0.27 0.13 0.40
จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	 (หุ้น) 1,495,000,000 1,250,000,000 1,495,000,000 1,250,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
 กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 392,818,466 446,275,742 224,017,553 584,382,410
  รายการปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ
   (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
	 	 ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 409,776,600 240,952,448 98,485,378 64,600,361
	 	 (โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ (1,337,970) 11,015,612 (10,000) 765,638
	 	 รายได้จากเงินปันผลรับ - - (69,884,176) (225,457,758)
	 	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 7,131,198 6,293,908 3,555,488 6,280,907
	 	 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 371,026 - - -
	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 1,089,630.00 -
	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 536,285 - - -
	 	 (กำาไร)ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน (10,628,073) (2,947,172) (10,675,524) (3,699,438)
	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
	 	 -	 หลักทรัพย์เผื่อขาย (8,839,824) - (8,839,824) -
	 	 โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่างินลงทุน	 - - - (202,926,489)
	 	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 54,035,751 43,409,931 61,293,219 52,577,520
 กำาไร(ขาดทุน)จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
	 	 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 843,863,459 745,000,469 299,031,744 276,523,151
	 สนิทรัพย์จากการดำาเนนิงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง
	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	 -	 หลักทรัพย์เพื่อค้า (769,620) (1,437,765) (507,212) (43,227)
	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (71,645,340) 139,583,771 192,218,077 (221,793,051)
	 	 สินค้าคงเหลือ (437,496,798) (201,937,949) (250,148,726) (78,500,288)
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (5,631,991) (2,567,138) (526,216) 117,048	
	 สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (515,543,749) (66,359,081) (58,964,077) (300,219,518)
 หนี้สินจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 436,586,115 174,419,926 (38,429,019) 69,279,997
	 	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (2,387,286) - (1,938,608) -
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,126,087 2,943,226 656,993 551,514
 หนี้สินจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 436,324,916 177,363,152 (39,710,634) 69,831,511
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำาเนินงาน 764,644,626 856,004,540 200,357,033 46,135,144
   จ่ายดอกเบี้ย (54,739,769) (43,283,834) (52,590,579) (60,047,560)
   จ่ายภาษีเงินได้ (102,784,384) (124,979,217) (27,056,212) (23,024,863)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน 607,120,473 687,741,489 120,710,242 (36,937,279)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	 	 เงินฝากประจำาที่ติดภาระคำ้าประกัน 293,075 (544,609) 974,582 (11,399)
	 	 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	 -	 หลักทรัพย์เผื่อขาย (5,022,000,000) - (5,022,000,000) -
	 	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	 -
	 	 	 หลักทรัพย์เผื่อขาย 4,950,400,000 - 4,950,400,000 -
  เงินสดจ่ายสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - (9,170,626,509) (6,962,001,850)
	 	 รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - 8,559,077,156 7,090,911,840
	 	 รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว 180,000 180,000 - -
  เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย - - - (8,998,800)
	 	 เงินปันผลรับ - - 69,884,176 225,457,758
	 	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน 16,121,813 6,508,718 15,891,589 5,396,129.00	
	 	 เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน (815,639,727) (422,603,752) (102,510,674) (35,296,320)
	 	 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11,237,808) (4,738,270) (9,348,216) (497,631)
	 	 เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน	 (307,495,487) (169,742,675) 	 -	 (312,359)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,189,378,134) (590,940,588) (708,257,896) 314,647,368

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
	 	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
   สถาบันการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (288,894,259) 206,494,272 (184,880,541) (15,119,989)
  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - - 3,263,109,469 4,317,176,550
	 	 จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	 - - (3,598,705,019) (4,351,501,000)
	 	 เงินสดรับจากการเรียกชำาระค่าหุ้น 1,605,430,000 - 1,605,430,000 -
	 	 เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (183,612,616) (97,927,612) (182,708,732) (97,244,110)
  จ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาว (333,750,000) (67,191,922) (333,750,000) (67,191,922)
	 	 เงินปันผลจ่าย (100,195,050) - (100,195,050) -
  เงินสดรับ (จ่าย) จากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
	 	 	 อำานาจควบคุม - (1,980,165) - -
	 	 จ่ายเงินปันผลให้ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
	 	 	 อำานาจควบคุม (15,824) (42,242) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 698,962,251 39,352,331 468,300,127 (213,880,471)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 116,704,590 136,153,232 (119,247,527) 63,829,618

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ 
  วันที่ 1 มกราคม 398,836,886 262,683,654 185,542,487 121,712,869

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 515,541,476 398,836,886 66,294,960 185,542,487

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม	 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 28
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